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 نمونه پروژه های انجام شده توسط شرکت یزدان تابلو

 

 – واش بک – کلرزنی – شیمیایی( واحدهای تهران پنج شماره خانه تصفیه کنترل و PLC تابلوهای وایرینگ .1

 )ریکاوری

 ) ریکاوری – واش بک – کلرزنی – شیمیایی( واحدهای همدان خانه تصفیه کنترل و PLC تابلوهای وایرینگ .2

 ) ریکاوری – واش بک – کلرزنی – شیمیایی( واحدهای ارومیه خانه تصفیه کنترل و PLC تابلوهای گوایرین .3

 ) ریکاوری – واش بک – کلرزنی – شیمیایی( واحدهای دامغان خانه تصفیه کنترل و PLC تابلوهای وایرینگ .4

 ) ریکاوری – واش بک – کلرزنی – شیمیایی( واحدهای کاشان خانه تصفیه کنترل و PLC تابلوهای وایرینگ .5

 تهران پنج شماره خانه تصفیه میمیک تابلو ساخت و وایرینگ .6

 همدان خانه تصفیه میمک تابلو ساخت و وایرینگ .7

 دامغان خانه تصفیه میمک تابلو ساخت و وایرینگ .8

 کاشان خانه تصفیه میمک تابلو ساخت و وایرینگ .9

 کرمانشاه خانه تصفیه میمک تابلو ساخت و وایرینگ .11

 همدان خانه تصفیه مکمی ساخت .11

 دامغان خانه تصفیه میمک ساخت .12

 کاشان خانه تصفیه میمک ساخت .13

 کرمانشاه خانه تصفیه میمک ساخت .14

 کبیر امیر سد دو شماره تونل PLC تابلو وایرینگ .15
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 کبیر امیر سد دو شماره تونل کنترل و PLC تابلوهای کانکشن و اجرا .16

 .نجانرفس زرین سیمان کارخانه PLC های تابلو وایرینگ .17

 ) تاسیسات و روشنایی ( رفسنجان زرین سیمان کارخانه قدرت تابلوهای وایرینگ .18

 . فارس زرگان سیمان کارخانه PLC تابلوهای وایرینگ .19

 .فارس زرگان سیمان کارخانه قدرت تابلوهای وایرینگ .21

 . بندی بسته واحد بیرجند باقران سیمان کارخانه قدرت کشویی تابلوهای وایرینگ .21

 .باقران سیمان کارخانه رسانی سوخت واحد قدرت تابلوهای وایرینگ .22

 تابلو وایرینگ PLC . کرمانشاه پاالیشگاه سیتریک اسید واحد .23

 ( WTP ) واحد کرمانشاه خانه تصفیه PLC تابلوهای وایرینگ .24

 ( RO ) واحد بیرجند خانه تصفیه PLC تابلوهای وایرینگ .25

 ( WTP ) واحد بیرجند خانه تصفیه PLC تابلوهای وایرینگ .26

 )دیپیتینگ( واحد فارابی نیشکر کارخانه PLC تابلوهای وایرینگ .27

 ) تاور کولینگ( واحد فارابی نیشکر کارخانه PLC تابلوهای وایرینگ .28

 )دیپیتینگ( واحد دهخدا نیشکر کارخانه PLC تابلوهای وایرینگ .29

 ) تاور کولینگ( واحد دهخدا نیشکر کارخانه PLC تابلوهای وایرینگ .31

 )زنی کپه( واحد ایرانخودرو کارخانه PLC ابلوهایت وایرینگ .31

 )زنی کپه( واحد ایرانخودرو کارخانه کنترل سیستم اندازی راه و اجرا .32

 )چرخها کانوایر قسمت وانت پیکان( واحد ایرانخودرو کارخانه PLC تابلو وایرینگ .33

 .بندرعباس اسکله منگان کارخانه PLC تابلو وایرینگ .34
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 – لیتی یوتی( شوشتر شهرستان خمینی امام صنعت و کشت مجتمع دام خوارک جبر PLC تابلوهای وایرینگ .35

 ) کانوایرها بندی بسته – کراشر دیپیتینگ

 . شوشتر شهرستان خمینی امام صنعت و کشت مجتمع دام خوراک برج کنترل سیستم اندازی راه و اجرا .36

 . یفن اموزشگاهای و شرکتها برای PLC آموزشی های پنل ساخت و وایرینگ .37

 . جنوب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه برای PLC آموزشی پنل ساخت و وایرینگ .38

 میکسر تابلوهای ساخت .39

 میکسر پنل میمک ساخت .41

 ) کرج خمینی امام بیمارستان ( خوردکن تابلو ساخت و وایرینگ .41

 ) اباد خرم خمینی امام بیمارستان ( خوردکن تابلو ساخت و وایرینگ .42

 اصفهان لوله وطخط PLC تابلو وایرینگ .43

 ریشهر لوله خطوط PLC تابلو وایرینگ .44

 کیمیا داروسازی شرکت کنترل تابلوهای وایرینگ .45

 مشهد نفت انبار PLC تابلو وایرینگ .46

 عسلویه PLC DIPTING تابلو وایرینگ .47

 ایران سازی مقره شرکت قدرت تابلو وایرینگ .48

 کیش پکیج نیتروژن تابلو وایرینگ .49

 قاره فالت نفت گاز پمپاز ایستگاه PLC وایرینگ .51

 قم برق نیروگاه و قم نفت انبار میترینگ .51

 قم ایستگاه کامپیوتر فلو وایرینگ و اندازی راه و نسب .52

 تهران سیمان کارخانه روشنایی های تابلو وایرینگ .53
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 هما هتل خازنی بانک تابلو وایرینگ .54

 انفجار قابل های محیط و ها پاالیشگاه برای EX تابلوهای انواع وایرینگ .55

 سرخس سیمان قدرت تابلوهای اندازی راه .56

 ) اصفهان فرمینگ رول ( واحد مپنا شرکت فاضالب تصفیه قدرت تابلو وایرینگ .57

 ابادان پاالیشگاه گاز آناالیزر PLC و کنترل تابلو وایرینگ .58

 ) تهران ( واحد نفت شرکت پژوهشگاه PLC و کنترل تابلوهای وایرینگ .59

 و کنترل تابلو وایرینگ PLC کیش رهجزی انتقال خط کیش جزیره گاز فشار پست .61

 و کنترل تابلو وایرینگ PLC ) بنزین میترینگ ( واحد قم سراجه پاالیشگاه دقیق ابزار .61

 و کنترل تابلو وایرینگ PLC ) بنزین میترینگ ( واحد برزویه پاالیشگاه دقیق ابزار .62

 ) بنزین میترینگ ( واحد تهران پاالیشگاه دقیق ابزار PLC و کنترل تابلو وایرینگ .63

 ایران سازی قره شرکت PLC و کنترل تابلو وایرینگ .64

 .نو های انرژی سازمان بادی توربین کنترل تابلو وایرینگ .65

 .نو های انرژی سازمان بادی توربین اندازی راه و اجرا .66

 سرخس شهرستان نژاد هاشمی شهید پاالیشگاه ولت کیلو 6 دوم خط قدرت تابلوهای وایرینگ .67

 ملو چادر فوالد کارخانه ذوب قسمت وات کیلو 300 قدرت تابلوهای وایرینگ .68

 بنگستان - هیربودان واحد نفت شرکت نشانی اتش سیستم قدرت و کنترل تابلو وایرینگ .69

 سفید لب واحد نفت شرکت نشانی اتش سیستم وقدرت کنترل تابلو وایرینگ .71

 جهان سدید واحد نفت شرکت نشانی اتش سیستم قدرت و کنترل تابلو وایرینگ .71

 ابادان واحد نفت شرکت نشانی اتش سیستم قدرت و کنترل تابلو وایرینگ .72

 اراک شازند واحد نفت شرکت نشانی اتش سیستم قدرت و کنترل تابلو وایرینگ .73
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 دیپوت شیراز روغن واحد نفت شرکت نشانی اتش سیستم قدرت و کنترل تابلو وایرینگ .74

 ) بنزین ( اصفهان پاالیشگاه میترینگ واحد PLC و کنترل تابلو وایرینگ .75

 ( HPGR & BALL MILLوایرینگ و مونتاژ تابلوهای کارخانه سنگ آهن جالل آباد کرمان ) واحد  .76

 وایرینگ و مونتاژ تابلو آب شیرین جزیره قشم واحد مپنا  .77

 وایرینگ و مونتاژ تابلوهای معدن روی تاج کوه  .78

 وایرینگ و مونتاژتابلوهای کشویی سیمان بصره واحد کوره  .79

 3سیمان تهران واحد  PLCو سری بندی تابلوهای کنترل و اجرا  .81


