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 معرفی شرکت:

شرکت احداث قدرت نیرو با تالش جمعی از مدیران با سابقه درخشان این صنعت و با هدف   5831در سال 

ساخته کمپکت و همچنین های پیشطراحی و تولید انواع تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار متوسط و پست

 های مختلف برق وتاسیسات پا به عرصه صنعت برق کشور نهاد.ارائه خدمات پیمانکاری در زمینه

با کیفیت خوب و هم راستا با معیارها و سطح  محصولیاز ابتدای آغاز فعالیت، ارائه  مجموعه هدف این

کنندگان محصوالت این مجموعه نشان مصرف کیفی تولیدات جهانی بوده و بازتاب دیدگاه مشتریان و

 است ماموریت خود را به خوبی انجام دهد.دهد که خوشبختانه توانستهمی

این مجموعه پویا موفق گردید تا نشان دهد، که همواره بزرگترین بودن به معنای بهترین بودن نیست و  

 نگین وجود دارد.های سامکان تهیه محصولی با کیفیت جهانی و پرداخت نکردن هزینه

های انسانی با تجربه، با انگیزه و از طرفی با استفاده از مهمترین ابزار موجود در این صنعت که همانا نیرو

باشد، راه رشد خود را بسیار هموارتر و کوتاهتر نموده و در سالهای کوتاه فعالیت خود روند متعهد می

 است.صعودی چشمگیری داشته

های صالحیت پیمانکاری در راحی و تولید محصوالت خود، با اخذ گواهی نامهاین مجموعه در کنار ط

های برق، ابزار های پیمانکاری در حوزههای مختلفی را در قالب پروژههای مختلف، انجام پروژهحوزه

     است.دقیق و ... انجام داده 

 

 

 



 

 

 امکانات شرکت :

آالت یت خطیر خود، امکانات زیر بنایی و ماشینانجام هرچه بهتر مامور منظور شرکت احداث قدرت به

پیشرفته و مورد نیاز در این صنعت را فراهم کرده تا نیروهای توانمند این مجموعه قادر باشند، بهترین و با 

ترین کار خود را ارائه دهند، که نتیجه این امکانات، همگی رضایت مشتریان را به دنبال داشته کیفیت

 ارائه و تولید خط تجهیزات و آالتماشین و هادستگاه و زیربنایی امکانات به رداختنپ که آنجایی است. از

 به گونه سرفصل و خالصه صورت به اینجا در باشد، کننده خسته و طوالنی است ممکن آنها فنی مشخصات

 .اشدبمی مجموعه از بازدید آن، امکانات و شرکت معرفی نوع بهترین است بدیهی. گرددمی اشاره آنها

 امکانات و فضاهای اداری و تولید:

 دفتر مرکزی واقع در تهران 

 آباد تهرانکارخانه واقع در شهرک صنعتی شمس 

          



 

 

 ماشین آالت تولید:

  با سیستم کنترل متری  3دستگاه گیوتین ورقNC  از شرکتBAYKAL ترکیه 

  120دستگاه پرس برک TON  با سیستم کنترلCNC  از شرکتBAYKAL کیهتر 

 با سیستم کنترل ورق  دستگاه پانچ   CNC از شرکتAMADA ژاپن 

 مرحله 7سیستم شستشو و چربیگیری  و فسفاته روی در 

 سیستم پاشش رنگ پودری الکترواستاتیک 

 کوره پخت رنگ  

  2دستگاههای جوش مختلف برق وCO و دستگاه جوش استیل  ینگو استادولد 

 ه صورت هیدرولیک و تمام اتوماتیکب های مسیدستگاه برش و پانچ و خم شمش 

 ابزاراالت پنوماتیک و شارژی جهت مونتاژ 

 تجهیزات اداری 

 



 

 

 

 

 



 

 

 تجهیزات آزمایشگاهی:

مجموعه آزمایشگاههای شرکت احداث قدرت یک مجموعه کامل بوده و توان انجام کلیه تستهای 

باشد. واحد ( دارا میIECالمللی ) های داخلی و بینروتین و مورد نیاز این صنعت را مطابق با استاندارد

کنترل کیفیت مستقر در کارخانه متولی این امر بوده و مدارک کلیه تستهای انجام شده هر محصول را 

 نماید. با دیگر مدارک محصول ارائه می

 :تجهیزات آزمایشگاه برق 

 (دستگاه تست فرکانس قدرتPOWER FREQUENCYجهت تست تابلوهای فشار متوسط ) 

 دستگا( ه تست دی الکتریکHIGH POT.) جهت تست تابلوهای فشار ضعیف دیجیتال 

 (دستگاه تست مقاومت عایقیMEGGERدیجیتال ) جهت تست تابلوهای فشار ضعیف 

  دستگاه تزریق جریان 

  دستگاه تست مدارات کنترل 

 :تجهیزات آزمایشگاه رنگ 

 دستگاه تست ضخامت رنگ  (THICKNESS TEST) 

 دستگاه تست ضربه (IMPACT TEST) 

 ( دستگاه تست خمشBENDING TEST) 

  (دستگاه تست چسبندگی CROSS CUT TEST) 

  دستگاه تستPH ( وانهای چربیگیر و فسفاته رویPH METTER) 

  ( دستگاه تست محیط مرطوب و نمکینTEST SALT SPRAY  ) 



 

 

 محصوالت و خدمات :

واره خود را با دانش روز دنیا منطبق ساختهشرکت احداث قدرت نیرو با تکیه بر مدیران کارآزموده که هم

است گامی بلند در جهت ساخت انواع تابلوهای برق و تکمیل سبد محصوالت خود برداشته و اند توانسته

 متنوع خود را به نحوی که شایسته نام و منزلت ایران بزرگ است ارائه نماید.  خدمات

ساخته های پیشز فشار ضعیف و فشار متوسط و پستمحصوالت این مجموعه شامل هر نوع تابلو برق اعم ا

 باشد که در ادامه به توضیحات مختصری در رابطه با  آنها پرداخته خواهد شد.   کمپکت می

 محصوالت فشار متوسط:

در این بخش شرکت احداث قدرت تابلوهای فشار متوسط خود را در انواع مختلفی که این صنعت به آن 

 است. از جمله : نیاز دارد ارائه کرده

با بدنه طرح سیواکن که  24KVنوع معمولی که تا سطح ولتاژ  AISتابلوهای برق فشار متوسط طرح   -1

یک نوآوری و ابداع در این نوع تابلو بوده و توانسته است وزن این نوع تابلوها را به طرز 

 چشمگیری کاهش دهد.

با بدنه  630Aو جریان  24KVولتاژ  نوع کمپکت که تا سطح AISتابلوهای برق فشار متوسط طرح  -2

است. سکسیونرهای مورد استفاده در این نوع تابلو از نوع گازی طراحی و ساخته شده ABBطرح 

( و SF6باشد. دژنکتورها نیز در دو نوع گازی )می ABBاند و برند آن پر شده SF6بوده که با گاز 

 گیرند.( مورد استفاده قرار میVACUUMخالء )

با  2500Aو جریان  24KVکه تا سطح ولتاژ  METAL CLADنوع  AISتابلوهای برق فشار متوسط طرح  -8

تواند به صورت است. نوع دژنکتور انتخابی برای این تابلوها میطراحی و ساخته شده ABBبدنه طرح 



 

 

گر تفکیک ایست که بخشهای مختلف آن از یکدیفیکس و یا کشویی باشد. ساختمان این تابلوها به گونه

 نظیر است. و این نوع تابلو به لحاظ ایمنی و سهولت در کاربری در نوع خود بی شده

 

 

 محصوالت فشار ضعیف:

 مشتریان بوده و شامل هر نوع تابلو اعم از نیاز بر اساسشده در این مجموعه  تابلوهای فشار ضعیف ساخته

 OUT) (، تابلوهای بارانیWALL MOUNTED) تابلوهای دیواری، (FREE STANDING) ستادهیتابلوهای ا

DOORیی( و تابلوهای کنترلی به صورت پیانو (DESK PANEL )نیز باشد. در رابطه با استراکچر تابلوهامی 

هر نوع نیازی را هایی که دارند با قابلیتاشاره کرد که  SIVACONو  RITTALهای توان به طرحمی

که در صنعت برق مورد )از نظر فنی(  ع مختلف تابلوهای فشار ضعیفدر رابطه با انوا د.نسازبرآورده می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:گیرند میاستفاده قرار می



 

 

 (FIX & WITH DRAWABLEو کشویی ) ، مدوالرتابلوهای توزیع قدرت به صورت فیکس -5

 (FIX & WITH DRAWABLE) کشویی، مدوالرو( به صورت فیکسMCCتابلوهای مرکز کنترل موتور ) -2

 تابلوهای اصالح ضریب توان )بانک خازن( به صورت فیکس و مدوالر -8

  …,PLC,HMI,DRIVEتابلوهای اتوماسیون صنعتی شامل  -4

 تابلوهای کنترل و حفاظت  -1

   



 

 

 

 

 

 خدمات : 

های مختلف برق، تاسیسات و ابزار دقیق های پیمانکاری در حوزهاز آنجایی که توانمندی در انجام پروژه 

است، از همان آغاز فعالیت این مجموعه با اخذ مجموعه بوده این مدیران فنی هایویژگی از ییک

 . از جمله ستا نموده حوزهمختلف صالحیت پیمانکاری اقدام به فعالیت در این های گواهینامه



 

 

  توان به موارد زیر اشاره کرد:فعالیت شرکت می

 های برق و تاسیساتانجام پروژه -5

 های برق و ابزار دقیقهانجام پروژ -2

 محاسبه، برآورد، تهیه، نصب و راه اندازی انواع دیزل ژنراتور -8

 و شارژرهای صنعتی UPSمحاسبه، برآورد، تهیه، نصب و راه اندازی انواع  -4

 کابل( Ladder، نصب سینی و نردبان)Cablingانجام  -1

 های مختلف در زمینه مدیریت انرژیانجام پروژه -6

 نویسی و ... و برنامه PLC ،HMIماسیون صنعتی شامل های اتوانجام پروژه -7

 سرویس تابلوهای برق، راهبرد و نگهداری تاسیسات الکتریکی و اندازینصب، تست، راه  -3

 ها :گواهینامه

های  CERTIFICATEها و اهینامهگوشرکت احداث قدرت نیرو از آغاز فعالیت خود مصمم بوده تا با اخذ 

و عملکرد سیستم مجموعه خود گردد. در این راستا اولین و مهمترین گام را مختلف باعث بهبود کیفیت 

از یکی از معتبرترین سازمانها و  ISO 9001-8200 مدیریت در کنترل کیفیت: برداشته و با اخذ گواهینامه

است علیرغم بهبود در سیستم راهبرد مجموعه خود و افزایش کیفیت استقرار آن در مجموعه خود توانسته

حصوالت، بازتاب خوبی از نظرات مشتریان داشته باشد. پیشرفت چشمگیر این مجموعه در نتیجه این م

  های این مجموعه عبارتند از:ها و گواهینامهبرخی از تاییدیهاست. بازتاب بوده



 

 

 

 (ISO 9001-2008) گواهینامه مدیریت در کنترل کیفیت



 

 

 

 تابلو (IP) گواهینامه تست درجه حفاظت



 

 

 

 پیمانکاری صالحیت گواهینامه



 

 

 

 عضویت در انجمن صنفی تابلوسازان گواهینامه



 

 

 ایید شرکت مپناجمع سازندگان مورد تگواهینامه عضویت در 



 

 

 

 

 گواهینامه عضویت در سندیکای صنعت برق

 

 

 

 



 

 

 ها :رضایتنامه

 ایجاداست و رضایتمندی ایشان باعث های درجه اول این مجموعه بودههمواره رضایت مشتری از اولویت

است. برخی از کارفرمایان محترم که این مجموعه روحیه و انرژی مضاعف و عملکرد بهتر این واحد بوده

 اند عبارتند از: را با لطف خود مورد تقدیر قرار داده

                                     

 شرکت فوالدین ذوب آمل                                            رکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  ش

 

 



 

 

  

 شرکت ایریتک                                               شرکت پترو آرم                    



 

 

  

 شرکت پیشگام سازان آکام                                                           شرکت ژرف ایستا                        

                  

 

 

 

 



≠ بزرگترین بودن بهترین بودن

E-MAIL : INFO@EGN-CO.COM

WEB : WWW.EGN-CO.COM

EHDAS GHODRAT NIROU

دفتر مرکزى:
تهران، خیابان شریعتى، مقابل خیابان بهارشیراز، جنب سینما ایران، پالك 439، واحد 3 

تلفن:  021-77640199-77643516
فکس:  77649308 -021

کارخانه :
شهرك صنعتى شمس آباد، بلوار نخلستان، خیابان گلشید 7، پالك20

تلفـن: 021-56235964
فکس: 56236205 -021
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