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 تابلو برق دیواحد تولاحداث  موضوع 

 دستگاه 0066دستگاه و تابلو برق فشار متوسط  066یتابلو برق فشار قو ظرفیت

 عتیبلوار طب-یگرج یروستا-شهرستان ازنا-لرستان استان اجرا محل
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 میلیون ریال 6.97200. کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 06.66200 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 057206 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 0057 گردش  در سرمایه 
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 سال 06 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 ریال ونیلیم 7.600260.
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 .%0620 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 276. گذاری سرمایه بازگشت دوره

 نفر 09 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

طراحی. ساخت و مونتاژ انواع تابلوهای برق صنعتی و کشاورزی که شامل)تابلوهای برق  احداث واحد هدف از اجرای طرح.

KV20ساخت استارت و کنترل دور. تابلوهای برق فشار ضعیف و  . تابلوهای برق کنتوری. تابلوهای برق راه انداز فرم(

 -برق زیر ترانس در آمپرهای مختلف(. تابلوهای برق توزیع. تابلوهای برق ریتال. تابلوهای PLCمتوسط. تابلوهای برق 

طراحی و ساخت انواع تیرهای  -طراحی و ساخت انواع سینی های کابل -طراحی و اجرای کابل کشی در سطوح مختلف

-مترمربع واقع در استان لرستان .00در زمینی به مساحت  -طراحی و مشاوره انواع پروژه های الکتریکال -فلزی روشنایی

 میباشد. -بلوار طبیعت-گرجی-شهرستان ازنا

 به طور کلی اهداف زیر در این طرح مد نظر قرار گرفته خواهد شد:

 استفاده از فن اوری نوین-0

 تامین نیاز منطقه .

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 بلوار طبیعت-گرجی-شهرستان ازنا-ناستان لرستا

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

ای در تعریف تابلو لزومی ندارد آنرا حتمأ یک فض عبارت است از فضایی که تجهیزات برقی در آن نصب می شوند. تابلو برق

بلکه فضای بسته فلزی. نوعی از تابلو محسوب می شود. مشکالت ناشی از نصب تجهیزات و خطرات  دانستبسته فلزی 

تجهیزات الکتریکی روی می داد و در دسترس بودن تمام  ناشی از عوامل محیطی و پدیده هایی مانند اتصال کوتاه که در

قسمتهای برقدار از سوی اپراتور. سازندگان را بر آن داشت تا ایمنی بیشتری را تامین کنند. از این رو تابلو به شکل محفظه 

 بسته طراحی شد تا تجهیزات داخل آن غیر قابل دسترس باشند.

 

 



 تعلق به محصولو تعرفه م ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 رقمی محصوالت طرح 11رقمی و  8کد آیسیک بر اساس کدهای آیسیک 

 واحد سنجش سریال کد عنوان التین عنوان فارسی ردیف

 رقمی 5کد آیسیک 

 دستگاه High voltage electric panel 60.60000 تابلو برق فشار قوی 0

 دستگاه .Medium voltage electric panel 60.6000 تابلو برق فشارمتوسط .

 رقمی 06کد آیسیک 

 دستگاه High voltage electric panel 60.600...0 تابلو برق فشار قوی 

 دستگاه Medium voltage electric panel 60.600...0 تابلو برق فشارمتوسط 

 www.behinyab.ir یابماخذ: پورتال بهین

 کد تعرفه محصوالت طرح

ف
دی
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 واحد سنجش کد تعرفه نوع کاال

 Kg 5069.6 تابلو برق فشار قوی 0

 Kg 5069.6.6 تابلو برق فشارمتوسط .
 مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

 0تی در اینگونه تحلیل می شود که تقاضای آتابلو برق فشار قوی و تابلو برق فشار متوسط پیش بینی وضعیت آتی بازار 

سال آینده به  0دستگاه برآورد شده است. این در حالی است تولید داخلی کشور طی  050.00سال آینده بطور میانگین 

ر تابلو برق فشار قوی و تابلو برق فشادستگاه می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی  0900.6طور میانگین معادل 

دستگاه کمبود را نشان می دهد که این رقم نشان دهنده ی نیاز بازار به این محصول است. ولی میزان  060.0سط متو

بینی انجام شده و با توجه به واحدهای در تقاضای آتی و عرضه آتی بسیار نزدیک می باشند به طوریکه بر اساس پیش

ابراین احداث این واحد تولیدی با توجه به در نظر گرفتن بن مازاد عرضه وجود خواهد داشت. 0.66حال احداث در سال 

 بازارهای صادراتی محصول توجیه اقتصادی خواهد داشت.



 بینی تقاضا    )واحد:دستگاه(بینی امکانات عرضه و پیشتحلیل موازنه پیش جدول

 1411 1333 1338 1331 1331 شرح

 198732 189268 180256 171672 163497 تقاضای داخلی آتی

 555 569 580 592 604 تقاضای خارجی آتی

 199290 189837 180836 172264 164101 تقاضای آتی

 199935 174455 166848 159845 00.060 عرضه آتی

 645 15382- 13988- 12419- 9565- عرضه

 مأخذ: یافته های تحقیق

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 ظرفیت اسمی 

 دستگاهظرفیت اسمی  سالشرح       /    

 0266 تابلو برق فشار قوی

 00266 تابلو برق فشار متوسط

 

 ظرفیت عملی 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح / سال    

 111 111 31 11 31 درصد استفاده از ظرفیت اسمی

 066 066 0.6 6.. 056 تابلو برق فشار قوی

 0066 0066 0606 0606 06. تابلو برق فشار متوسط

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 666 تعداد روز کاری

 نوبت 0 تعداد نوبت کاری

 ساعت 5 زمان هر شیفت

 

 



 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 مراحل کلی ساخت تابلو

 بخش فلز و جوش کاری -1

-ز: گیوتینرتیب عبارتند اسنگین فلز کاری می باشد. که به تهای استقرار یافته در این بخش ادوات بطور کلی نوع دستگاه

دستگاه  -دستگاه های برش چند کاره -دستگاه مته کاری -سنگ فرز –   CNCدستگاه– Ncخم کن دیجیتال-نت 6. پانچ

توجه  به اندازه های مطلوب مطابق نقشه در می ایند. سپس با همه قطعات ابتدا وارد بخش برش شده و -Co2های جوش

برای  CNCخم کاری برده می شود)از  به فرم وضعیت مورد نیاز هر قطعه به بخش پانچکاری مته کاری و سوراخ کاری و

 .سوراخ کاری به ابعاد مختلف استفاده می کنند(

رت توجه به نیازشان عمل جوشکاری روی انها صو که با ش وارد بخش جوشکاری می شونداین بخ قطعات خارج شده از

اری ها و یکنواخت کردن سطح کاری می برند تا برای از بین بردن اثر خال جوش ها ناهمومی گیرد. سپس انها به بخش فرز

 ذیه بخش رنگ کاری را تامین میکندروجی این بخش که پایان بخش فلز کاری است تغدامات الزم به عمل اید. خکار اق

 

 رنگ کاری -2

بخش فلزکاری پرداخت خورده سپس به بخش رنگ امیزی منتقل می شوند. قبل از رنگ  ابتدا قطعات ساخته شده در

نند. ک رنگ زدگی را پیدا فسفاته کرده تا مقاومت الزم در برابر  شو داده بعد چربی گیر شست و  در دیگ های امیزی آنها را

توسط پودر پاش بر  درجه سانتیگراد صورت می گیرد( سپس انها را خشک میکنند. بعد رنگ پودری را 66 دمای )که در

درجه سانتیگراد(  056که در دمای) ( می پاشند.6kv.) )توسط سیم به زمین وصل می شوند( و باردارشده روی قطعات

جمع  را ب می گردد( بعد از سرد شدن انهادقیقه داخل کوره پخته می شود. )نوع رنگ به درخواست مشتری اتنخا6.در

 وروبندها/پرست به سالن مونتاژ منتقل می کنند)منظور از قطعات همان اسکلت/ درب ها/ بستها/ قید رتایید س اوری کرده. با

 می باشد( غیره و

 

 



 بدنه و اسکلت داخلی: مونتاژ -3 

ه با توج. دانها را روی هم سوار می کنن. کان هایی که روی انها قرار داردبا توجه به م بعد از این که قطعات رنگ آمیزی شد.

مطمئن بودن سوراخ های موجود برخی از سورخ ها هنگام مونتاژ زده می در ساختمان قطعات وجود دارد و نابه تلرانس که 

 متقس در دنهب مونتاژ در  .گردند می سوار خارجی اسکلت روی باهم درها  روبندها/ ها/قید شود. بعد از ان به ترتیب لوالها/

 .شود می بصن قفل و در نوار ها درب

 

 مواد اولیه  -8

 محل تأمین شرح

 داخلی .*0میل در ابعاد  .ورق ضخامت 

 داخلی میل 020ورق ضخامت 

 داخلی میل 02.0ورق ضخامت 

 داخلی میل 0ورق ضخامت 

 داخلی صدم میل 96گالوانیزه  ورق

 داخلی صدم میل 06ورق گالوانیزه 

 داخلی یراق آالت)قفل(

 داخلی قطعات الکترونیکی

 داخلی یراق آالت غیره

 داخلی رنگ استاتیک

 

 پیش بینی میزان تولید -8

 سال سوم سال دوم سال اول شرح / سال    
سال 

 چهارم
 سال پنجم

 111 111 31 11 11 درصد استفاده از ظرفیت اسمی

 066 066 0.6 6.. 606 تابلو برق فشار قوی

 0066 0066 0606 0606 766 تابلو برق فشار متوسط

 



 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 .%0620 (IRRداخلی کل سرمایه گذاری) نرخ بازگشت

 %00209 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 276. دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 7.600260. (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 میلیون ریال 0.050200 (میزان سود )زیان( در سال اول ) میلیون ریال

 %7269 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %06260 در سال اول)%(سهام صاحبان حقوق خالص به سود نسبت

 


