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اتوماسيون صنعتي توليدات 

پشتيباني فني آموزش 

فروش قطعات مشاوره و خدمات مهندسي 

خدمات کامپيوتر خريد اينترنتي 

نمايندگي روباتيک 

ديروز و امروز پروژه ها 

نيروها متخصص بين المللي ديمرون جهاني 

مشاوره ، طراحي ، ساخت ، نصب و راه انداز 
تابلوها برق فشار قو و توزيع مدوله و کشويي 

مشاوره ، طراحي ، ساخت ، نصب و 
راه انداز کليه پروژه ها اتوماسيون صنعتي 

کليه منبع ها اتوماتيک صنعتي ، برق ، 
الکترونيک ، کامپيوتر و اتوماتيک ساز 

صنايع هارد و سافت ور 

خدمات 24 ساعته 7 روز هفته 
برا مشتريان اين شرکت 

کمک به کارشناسان شما در مورد طراحي ، 
ساخت ، نصب ، راه انداز ، تهيه و تأمين قطعات مورد نياز 

. تجهيزات اتوماسيون صنعتي 
. تجهيزات ابزار دقيق 

. تجهيزات برقي و کامپيوتر 
. تجهيزات روباتيک 

. فروش کليه سافت ور ها ماشين آالت صنعتي 
. فروش کليه سافت ور ها آموزشي 

. فروش کامپيوتر ها صنعتي 
. خدمات سافت ور و هارد ور 

. نت ورکينگ 
. سفارش هر نوع سافت ور 

. تعميرات و نگهدار 
. پروگرامينگ کردن به درخواست مشتر 

 نمايندگي رسمي شرکت 
USA & Canada الکتروديمرون

مشاوره ، طراحي ، ساخت ، نصب ، راه انداز ، 
تعميرات و نگهدار ماشين آالت خطوط توليد و سيستم ها 

اتوماسيون ها صنعتي و ابزار دقيق 

بيش از 20 سال سابقه مفيد در صنايع بزرگ 
ايران و عضو وزارت صنايع و جزء صنايع بزرگ ثبت شده و 
بيش از 15 سال سابقه در بخش اتوماسيون صنعتي در صنايع 

ايران و کانادا 

www.DimeRon.com

نصب ، راه انداز ، تعميرات ، 
نگهدار کليه پروژه ها صنعتي 

. مهندس برق و مکانيک ، الکترونيک و کامپيوتر 
. برقکار صنعتي ، جوشکار صنعتي 
. مکانيک صنعتي ، جوشکار صنعتي 

. تکنسين برق و مکانيک 
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الکتروديمرون
     بدنه تابلو ها : 

» بدنه سلولها از ورق روغني به ضخامت 1.5 ، 2 و 2.5 ميليمتر ساخته مي شود. 
» ضخامت ورق متناسب با مدل و مورد مصرف با توجه به تحمل بار الكتريکي _ مكانيكي محاسبه و انتخاب مي 
گردد . بطور كه هر تابلو قادر به تحمل نوسانات مكانيكي ناشي از بروز حد اكثر جريان اتصال كوتاه مربوطه مي 

باشد. 
» اسكلت اصلي تابلوها از پروفيلها مشبك ساخته شده و در نتيجه انجام تغييرات بعد به سهولت امكان پذير اسكلت اصلي تابلوها از پروفيلها مشبك ساخته شده و در نتيجه انجام تغييرات بعد به سهولت امكان پذير 

خواهد بود . 
» در ساخت سلولها از قطعات پيش ساخته با دقت باال استفاده مي گردد و اتصال قطعات به يكديگر بوسيله پيچ و 

مهره مي باشد 
» درقسمت فوقاني هر تابلو برا هر ( Transport Unit ) دو قالب حمل جهت جابجائي پيش بيني مي گردد. 

 Deformation Deformation به دليل پيچ و مهره ا بودن تابلوها_ اتصاالت جوش به حد اقل ممكن كاهش مي يابد قطعات «
دراين حالت عالوه بر پيشگير از ايجاد پيچيدگي بدنه به هنگام جوشكار امكان تعويض قطعات در صورت نياز ( 

اسيب ديدن تابلو – لزوم انجام تغييرات …. ) فراهم مي گردد. 
» در اين حالت چون بر خالف اتصاالت جوش_ قطعات قبل از مونتاژ و بطور جداگانه رنگ آميز مي گردند _ 
امكان رنگ آميز كامل كليه زوايا و محل ها اتصال وجود دارد و اين مورد از جمله مزايا اين طرح مي باشد . 

» كليه قطعات فلز كوچك و پيچ و مهره ها استفاده شده در تابلو از نوع گالوانيزه مي باشد و جنس آنها 
متناسب با مورد استفاده تعيين مي گردد . 

» در پشت تابلو دسترس از (Area Access to Connections) کليه سلول ها ايستاده دارا درب بازشو با قفل ) کليه سلول ها ايستاده دارا درب بازشو با قفل 
از قسمت جلو و عقب مي باشند . 

» در تابلوها دسترسي از جلو تابلو دارا درب باز شو از قسمت جلو تابلو مي باشد . 
»  هر سلول برا خود بصورت واحد مستقلي بوده و سلولها توسط پيچ و مهره قابل مونتاژ در كنار يكديگر مي 

باشند . 
» برا هر تابلو محلي جهت قرار دادن نقشه ( جيب نقشه ) پيش بيني مي گردد . 

    شمش كشي و ارتباطات كابلي : 
» شمش ها استفاده شده در تابلو از نوع مس الكتروليتي با قابليت هدايت باال مي باشند . شمش ها استفاده شده در تابلو از نوع مس الكتروليتي با قابليت هدايت باال مي باشند . 
» محل اتصال شمش ها قبل از ارتباط تميز و سپس با گريس مناسب پوشيده خواهد شد . 

» مقطع شمش ها با توجه به جرياني كه از شمش عبور مي نمايد و همچنين با در نظر گرفتن در جه حرارت محيط 
و افزايش درجه حرارت مجاز از رو جداول مربوطه بر اساس مقطعشينه رنگ نشده طبق دستور العمل استاندارد ا 

نتخاب مي گردند . 
» كليه شينه ها با كد رنگي RYB يا كد L1 , L2 , L3 شخص مي گردند. 

» مقطع شمشش نول حد اقل نصف فاز انتخاب مي گردد . 
» بدنه هر سلول مستقال دارا مدل مناسب برا ارت شدن بدنه خواهد بود . بدنه هر سلول مستقال دارا مدل مناسب برا ارت شدن بدنه خواهد بود . 

» درب ها و كليه قطعات فلز بدون برق توسط سيم افشان به سيستم ارت بدنه متصل مي گردند . 
» هر تابلو مجهز به شينه سراسر ارت مي باشد که مقطع آن بر اساس اطالعات دريافتي محاسبه مي گردد. 

» ارتباطات مدارها كنترل تماما توسط سيم افشان كه داخل كانال پالستيكي تعبيه مي گردد_ انجام خواهد شد و 
سيم ها دارا سر سيم مناسب مي باشند . 

www.DimeRon.com

تماس مستقيم :                77056285         82802226                    فكس :             77058651
شماره هاى تلفن همراه :                     0912-154-8443                               0912-147-3912
شماره هاى تلفن :              66707826         66742316            66740434           66739313

   info@dimeron.com                              dimeron@rogers.com                                      : ايميل ها



     خدمات ما شامل : 

» طراحي و ساخت تابلو ها برق فشار متوسط ، توزيع و کنترل 

» پروگرامر سيستم ها PLC ، تاچ اسکرين ، کنترل سرعت 

» طراحي ، ساخت و نگهدار سيستم ها کنترل سرعت دور موتور 

» جابجايي ، تغيير و سيم کشي کليه ماشين آالت صنعتي 

» طراحي و تبديل سيستم ها قديمي به سيستم ها اتوماتيک 

» طراحي سيستم ها کنترل / کامپيوتر کردن ، نتورک 

» طراحي ، ساخت و نگهدار سيستم ها روباتينگ 

» طراحي و ساخت سيستم ها هيدروليک فشار هوا طراحي و ساخت سيستم ها هيدروليک فشار هوا 

» طراحي و نقشه کشي طبث سليقه مشتر بوسيله اتوکد 

» کامپيوتر پروگرامينگ طبق ايده مشتر 

» تعميرات و نگهدار کارخانجات صنعتي 

الکتروديمرون
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الکتروديمرون
» كليه شينه ها با كد رنگي RYB يا كد L1 , L2 , L3 شخص مي گردند . 

» مقطع شمشش نول حد اقل نصف فاز انتخاب مي گردد . 
» بدنه هر سلول مستقال دارا مدل مناسب برا ارت شدن بدنه خواهد بود . 

» درب ها و كليه قطعات فلز بدون برق توسط سيم افشان به سيستم ارت بدنه متصل مي گردند . 
» هر تابلو مجهز به شينه سراسر ارت مي باشد که مقطع آن بر اساس اطالعات دريافتي محاسبه مي گردد. 

» ارتباطات مدارها كنترل تماما توسط سيم افشان كه داخل كانال پالستيكي تعبيه مي گردد انجام خواهد شد و ارتباطات مدارها كنترل تماما توسط سيم افشان كه داخل كانال پالستيكي تعبيه مي گردد انجام خواهد شد و 
سيم ها دارا سر سيم مناسب مي باشند . 

» جهت سيم ها ورود و خروجي ترمينال ريلي مناسب پيش بيني مي گردد . 
» حد اقل سطح مقطع سيم ها کنترل داخل تابلو 1.5 ميليمتر مربع خواهد بود . 
» کليه ترمينال ها و المان ها تابلو شماره يا پالک کد گذار خواهد گرديد . 

» جهت کابل ها ورود و خروجي مدل بست کابل در نظر گرفته شده و شمش کشي مناسب جهت تسهيل سر 
کابل انجام خواهد شد . 

    نصب تجهيزات :     نصب تجهيزات : 
» طراحي تابلو شامل مدل قرار گرفتن تجهيزات و ابعاد باسبار توسط كارشناسان اين شركت طبق استانداردها 

بين المللي صورت مي گيرد . 
» قسمتها مختلف تابلو( مدل نصب لوازم اندازه گير و كنترل- محل نصب تجهيزات اصلي از قبيل كليدها 
اتوماتيك و مدل ارتباط كابلها ورود و خروجي) از يكد يگر توسط در لوالئي قفل شو به نحو جدا مي گردد 

كه در صورت نياز به كار رو يك قسمت با ساير قسمت ها تماسي وجود نداشته باشد. 

   رنگ آميز تابلو ها : 
» كليه تابلوها قبل از رنگ آميز چربي گير مي گردند . روش چربي ساز DIP دوران مي باشد. روش چربي  دوران مي باشد. روش چربي 
گير به صورت غوطه و ر 5 تا 10 درصد حجم وان بوده و درجه حرارت ترکيب نيزبين 57 تا 95 درجه سانتي 

گراد مي شود. 
» پس از چربي گير به منظور تقويت _چسبندگي فلز و جلو گير از زنگ زدگي قطعات مورد استفاده فسفاته 
خواهند شد قشرمحافظتي كه بدين شكل ايجاد خواهد شد _از زنگ زدگي قطعات تا مرحله پاشيدن رنگ 

جلوگير بعمل مي آورد . عمل فسفاته نمودن قطعات نيز بصورت DIP مي باشد . 
» پس از چربي گير و فسفاته نمودن سطوح رنگ آميزيي قطعات با استفاده از رنگ كوره ا انجام مي شود . پس از چربي گير و فسفاته نمودن سطوح رنگ آميزيي قطعات با استفاده از رنگ كوره ا انجام مي شود . 

بنحو كه ابتدا يك دست رنگ آستر به ضخامت 30 تا 35 ميكرون و سپس يك دست رنگ رويه به ضخامت 
30 تا 35 ميكرون سطح كليه قطعات را پوشش مي دهد . 
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الکتروديمرون
    ابعاد تابلو ها : 
الف : تابلوها ايستاده 

» ابعاد استاندارد سلولها ايستاده ساخت اين شركت بشرح زير مي باشد . 
عرض  سلولها  90-80-60 سانتي متر 
عمق  سلولها  80-60 سانتي متر 
ارتفاع  سلولها  210 سانتي متر 

» در صورت نياز از نيم سلولهائي با عرض ها 30 تا 40 سانتي متر استفاده خواهد شد .  سانتي متر استفاده خواهد شد . 
ب : تابلوها ديوار 

ابعاد استاندارد تابلوها ديوار ساخت اين شركت بشرح زير مي باشد . 
ارتفاع     x    عرض 
40  x         30
40  x    60
50  x    70
70  x    90
80  x  100
80  x  120

» متناسب با تجهيزات بكار رفته تابلوهائي با عمق ها 12-15-20 سانتي متر پيش بيني مي گردند . 

     نحوه ورود وخروج : 
» ورود و خروجي كابل در تابلو بصورت زير پيش بيني مي گردد . 

» ورود كابل – از پائين 
» خروجي كابل – از پائين خروجي كابل – از پائين 

     نحوه دسترسي به اتصاالت : 
» نحوه دسترسي به تجهيزات داخل تابلوها با اطالعات مندرج در نقشه ها پيش بيني گرديده است . 

     درجه حفاظت : 
» تابلوها به صورت Indo و با درجه خفاظت IP – 21 برا تابلوها ايستاده و IP – 41 برا تابلوها ديوار 
پيش بيني گرديده است در موارد كه كارفرما درجه خفاظت خاصي را مشخص نموده باشد اين درجه خفاظت 

مالك عمل قرار خواهد گرفت و تابلوها با مشخصات مورد نياز ساخته خواهند شد . 
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الکتروديمرون
تبصره : 

» موارد اشاره شده در بندها 5و6و7 مشخصات عمومي اين شركت برا تابلوها مي باشند. در صورتي كه 
مشخصات ديگر از قبيل اتصال از طريق با داكت . ورود و خروجي از باال . تابلوها Front Access محدوديت 
هائي در مدل نصب وجود داشته باشد به منظور هماهنگي و بر آورده نمودن نيازها كارفرما ضرور است كه 

اطالعات الزم در اختيار اين شركت قرار گيرد .

     نقشه ها اجرائي : 
» قبل از شروع به ساخت تابلوها ضمن هماهنگي با كارفرما نقشه ها جانمائي كلي تابلو و نقشه ها كنترل و  قبل از شروع به ساخت تابلوها ضمن هماهنگي با كارفرما نقشه ها جانمائي كلي تابلو و نقشه ها كنترل و 

فرمان تهيه و جهت بر رسي و تاييد در اختيار كارفرما قرار خواهد گرفت . 

    تست بازبيني : 
» عالوه بر كنترل هائي كه در هر مرحله از ساخت تابلو در حين آهنگر رنگ آميز و مونتاژ …….. بر رو 
تابلوها صورت مي گيرد آزمايشات روتين طبق استاندارد IEC – 439 -1 پس از ساخت تابلوها با حضور نماينده 

فني کارفرما به شرح زير انجام خواهد گرفت . 
الف – بازرسي نحوه مونتاژ تابلو شامل آزمايش ها مكانيكي بررسي قفل ها واينترالكها – عدم بروز هرگونه الف – بازرسي نحوه مونتاژ تابلو شامل آزمايش ها مكانيكي بررسي قفل ها واينترالكها – عدم بروز هرگونه 

لرزش و ارتعاش در اثر ضربه نام گذار هاد ها و شماره گذار ترمينالها آزمايش عملكرد سوئيچ ها ايمني از 
قبيل ميكروسوئيچ ها و…… 

ب – بازرسي سيم كشي و تست عملكرد الكتريكي مدار فرمان و كنترل بررسي عملكرد سيگنال ها و رله ها …. 
ج – آزمايشات د الكتريك ( تست عايقي ) برا مدارات فرمان و تست بين هاديها و بدنه . 

د – آزمايش پيوستگي اتصال زمين 

     نقشه و مدارك فني : 
» مدارك زير قبل از ساخت و يا به هنگام تحويل تابلوها به همراه هر تابلو تحويل خريدار مي گردد . مدارك زير قبل از ساخت و يا به هنگام تحويل تابلوها به همراه هر تابلو تحويل خريدار مي گردد . 

نقشه ها As built ابعاد و نما ظاهر تابلو 
نقشه ها As built مدارات فرمان و كنترل 

گواهي تست نهائي تابلو 
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الکتروديمرون
     عضويت شرکت الکترو ديمرون : 

» انجمن اتوماسيون ايران 
» انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقيق ايران 
» عضو شركت تحقيقاتي صنايع انفورماتيك 

» صنايع بزرگ کشور 
» کنسرسيون پارس 

» شرکت تحقيقاتي صنايع تابلو ساز و تجهيزات برقي (پارس ساو)  شرکت تحقيقاتي صنايع تابلو ساز و تجهيزات برقي (پارس ساو) 
» شرکت انجمن صنفي توليد کنندگان تابلوها برق 

» شرکت تعاوني سراسر تابلوها برق 
» شرکت آزمايشگاهها صنايع برق 
» شرکت تحقيقاتي صنايع انفورماتيک 
» جامعه خودکفائي صنعتي ايران 
» اتحاديه تعميرکاران لوازم برقي 

» شورا صاحبان صنايع شرق تهران شورا صاحبان صنايع شرق تهران 
» شرکت تعاوني تابلو سازان 

» شرکت تعاوني سراسر انجمن صنفي توليد کنندگان تابلوها برق 

   کارها انجام شده : 
» ساخت تابلوها فشار ضعيف _ قو و اصالح ضريب قدرت ( خازن ) شركتها و موسسات مشروحه زير . 

» شركت ايران ريبر . پيمانكار پروژه پارك تفريحي خيابان همت تلفن 8260131
» شركت اكباتان نيرو . ساخت قسمتي از تابلوها شهرك و دانشگاه شريف تلفن 8743986

» شركت آتي ساز شركت آتي ساز 
» شركت الياف . ساخت تابلوها موتورخانه كارخانه 

» شركت آهنگر نوين تلفن 8957264
» شركت انرژ اتمي ايران 

» شركت آنال 
» شركت ايران خودرو 

» شركت امالح معدني ايران . تابلوها 
» شركت برق منطقه ا آذربايجان شركت برق منطقه ا آذربايجان 

» بيمارستان هدايت . تابلو قسمت موتورخانه 
» بيمارستان الله . فسمتي از تابلوها موتورخانه و روشنائي . پيمانكار شركت كوالك ايرمك 

» برج مرواريد . قسمتي از تابلوها موتورخانه و روشنائي 
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الکتروديمرون
ادامهء کارها انجام شده : 

» بانك صادرات ( برج سپهر ) با نظارت اداره ساختمان تلفن 
6419688

» بنياد مسكن انقالب اسالمي 
» شركت بهنام صنعت 
» شركت برق كرمانشاه 

» شركت برق هرمزگان . تابلوها محوطه شركت برق هرمزگان . تابلوها محوطه 
» شركت پتروشيمي فن آوران . پروژه ماهشهر پست 33 كيلو 

ولت و تابلوها 380
» شركت پارس الوان . تابلوها سالن توليد 

» شركت پااليش نيرو . تابلوها اصالح ضريب قدرت شركت 
بوكان تلفن 8731085

» سازمان توسعه برق ايران 
» شركت تكناب شركت تكناب 

» تعاوني فرهنگيان . تهرانپارس فلكه چهارم شهرك فرهنگيان 
» صدا و سيما شبكه دو 

» تلويزيون پيام 
» شركت تيتانيوم كهنوج 

» شركت جهت ساز سه راه آزمايش جاده تلو باالتر از صنايع 
. پيمانكار چاپخانه وزارت پست 
» شركت جهاد توسعه سيلوها شركت جهاد توسعه سيلوها 

» شركت چوب و كاغذ مازندران . قسمتي از تابلوها سالن 
توليد 

» حوزه مركز سپاه . اتوبان افسريه خيابان تختي حوزه 
مركز سپاه 

» دانشگاه آزاد اسالمي ايران 
» شركت ديگ آب . تابلوها كشتارگاه همدان 

» شركت داريان شركت داريان 
» دانشگاه امير كبير . تابلوها واحد مهندسي برق 

» شركت رعدان 
» شركت ريخته گر سمنان . شهرك صنعتي فاز يك 

» شركت ريسندگي نخ البرز 
» شركت روعن نباتي ناب 

» برج زعفرانيه نياوران حاج آقا انصار 
» شركت ژرف انديشان شركت ژرف انديشان 

» شركت سيمان شهر كرد . تابلوها روشنائي 
» شركت سيمان هرمزكان 

PLC&MCC شركت سيمان داراب تابلوها روشنائي و «

» شركت سيمان شهر كرد . تابلوها روشنائي 
» سازمان صنايع دفاع . تابلوها سازمان هوا فضا (خجير) 

» سازمان بنادر و كشتيراني 
» شركت سيمان كردستان . تابلوها  روشنائي مشاور شركت 

احداث كنترل 
» شركت سيمان خوزستان. تابلوها روشنائي مشاور شركت شركت سيمان خوزستان. تابلوها روشنائي مشاور شركت 

احداث كنترل 
» شركت سيمان كارون . تابلوها روشنائي مشاور شركت 

احداث كنترل 
» شركت شير پاستوريزه تهران . قسمتي از تابلوها واحد توليد 

با بدنه استيل 
» شركت صنايع فارس 

» شركت صنعت آب و برق شركت صنعت آب و برق 
» شركت طرح آلومينا . شهرك جاجرم شاهرود 
» كميته امداد كهريزك . انبارها كميته امداد 

» فرودگاه امام خميني (ره) 
» شركت فوالد مباركه 
» شركت كاغذ لطيف 

» شركت گل چاپ . خيابان وليعصر بين مير داماد » و ظفر و ظفر 
ساختمان پيروز شماره 24
» شركت ملي گاز ايران 

» شركت گلسرين و صابون 
» شركت گسترش و نوساز صنايع ايران 

» شركت لوله ساز خوزستان 
» شركت مترو . ساخت قسمتي از تابلوها ايستگاه » جوانمرد جوانمرد 

قصاب پيمانكار شركت كوالك ايرمك 
» مجتمع مسكوني نور 

» شركت معدني امالح ايران 
» موسسه تحقيقاتي دامپرور . اتوبان كرج 

» شركت ماشين ساز پارس 
» شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريائي باروج ابوذر شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريائي باروج ابوذر 

1200 و مخابرات پارس جنوب و پروژه پارت عسلويه مربوط 
به ديزل ژنراتور 

» شركت موسسه سامان 
» شركت نورگستر نوشهر 
» شركت نساجي كردستان 

» وزارت نيرو آزمايشگاه توانير شهرك غرب 
» شرکت تبديل کاغذ واقع در شهرک هشت گرد شرکت تبديل کاغذ واقع در شهرک هشت گرد 

با تجربه و داره بودن دفاتر ارتباطي داخلي و خارجي ما مي توانيم برا شما بهترين مشاور بوده و از جانب شما 
مناسب تزين کاالها را تهيه و کنترات ها را با شرکت ها داخل و خارجي منعقد نماييم . 

برا کاهش هزينه و توليد و باال بردن کيفيت توليدات خود با متخصيين اين شرکت مشورت نماييد . 
ما با آمادگي و توانايي و با در نظر گرفتن بودجه مشتر بهترين راه حل مناسب را به شما ارائه مي نماييم . 




