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مصطفی بامستی
موسس و مدیر عامل

سال  در  و  اندازی  راه   1382 سال  از  نیرو  بهین  آداك  شركت 
1388 در كرج با شماره 17906 به ثبت رسیده است. آداك، به 
تاسیس همواره  زمان  از  ایراني  برجسته  كننده  تولید  عنوان یك 
كیفیتي  با  خدمات  ارایه  و  محصوالت  تامین  براي  تالش  در 
با  شركت  این  است.  بوده  كشور  برق  صنعت  حوزه  در  متمایز 
فشار  برق  تابلوهاي  ساخت  و  مهندسي  در  فعالیت  سالها  تجربه 
وسیعي  بخش  نیازهاي  است  توانسته  متوسط   فشار  و  ضعیف 
نیروگاهي،  هاي  پرو ژه  نظیر  اقتصادي  و  صنعتي  هاي  پروژه  از 
نفت، گاز، پاالیشگاهي، پتروشیمی، سیستم هاي تامین و تصفیه 
كند.  برآورده  را  زیرساختي  هاي  پروژه  دیگر  و  فاضالب  و  آب 
با دارا بودن كاركنانی متخصص و حرفه ای،  ما مفتخر به این هستیم 
كه تمام توان خود را صرف مشتریان و پروژه های آنها می كنیم. 
در همین  راستا  تالش در جهت مشتری مداری،   ارتقای كیفیت 
خدمات،  رضایت كاركنان  و تأمین منافع كافرمایان از محصوالت و 
خدمات ارائه شده، نه یك شعار، بلکه برای ما یك اعتقاد و باور است.
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انجام پروژه هاي مهندسي و ساخت يا EPC در حوزه برق و نيرو. 	

تهيه تجهيزات و اجراي پروژه هاي انرژيهاي نو. 	

مهندسي و ساخت تابلوهاي برق. 	

ارايه خدمات طراحي و مهندسي. 	

ارايه خدمات تامين كاال و بازرگاني. 	

و برگزاري دوره هاي پيشرفته آموزش صنعتي. 	

حوزه های فعاليت و تخصص

	 )Circuit Breaker( كلیدهای قطع وصل
	 )PLC( پی ال سی
	 ) Power Supplies( منبع تغذیه
	 )Relays( رله
	 )Timers( تایمر
	 )Contactors( كنتاكتور
و هر تجهیز خاص مورد نیاز شما 	

بعضی از تجهیزاتی كه ما در تابلوهای شما به كار می بریم به شرح زیر هستند: 

و  كار  ابتدای  از  شود.  می  شناخته  كشور  صنعت  در  برق  تابلوهای  اندازی  راه  و  نصب  تولید،  متخصص  عنوان  به  آداك 
اجرایی  كیفیت  و  باال  بسیار  دقت  با  شما  برق  تابلوهای  و  كنیم  می  شروع  را  قطعات  فلزكاری  و  ساخت  ما  اولیه  طراحی 
پیچیدگی   و  حجم  نظرگرفتن  در  بدون  را  هایتان  خواسته  انجام  برای  كامل  آمادگی  آداك  كنیم.  می  آماده  و  مونتاژ  خاص 
كابینت ممکن شود.  از فضای داخلی  استفاده  ترین  بهینه  به شکلی است كه  ما  دارا است. طرحهای جانمایی  تابلوهای شما 

روند كاری اجرای پروژه ها

دارد  را  امکان  این  آداك  شد،  ساخته  شما  برق  تابلو  اینکه  محض  به 
كند. اقدام  آن  نصب  برای  خود  یا  و  كرده  حمل  جایی  هر  به  را  آن  كه 

تست  و  بازرسی  انجام  مدارك  شده  تکمیل  تابلوهای  همه  همراه  به 
شود. می  ارسال  اندازی  راه  و  نصب  دستورالعمل  طور  همین  و 
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ازدیدگاه ما، سرمایه انسانی مهمترین ركن یك شركت تولیدی را تشکیل می دهد. براین اساس تمام موفقیتهای چندین 
تعالی  را مدیون و مرهون تالش كاركنان صدیق وكوشای خود می دانیم و رشد و  ساله خود در اجرای پروژه های مطرح 
بود. خواهد  كاركنان  پیشرفت  به  منوط  ما  پیشرفت  كه  معتقدیم  و  دانسته  تعالی شركت  و  رشد  بمنزله  را  كاركنان خود 

آقای مهندس بامستی به عنوان مدیر عامل، باالترین مقام اجرایی و تصمیم گیرنده شركت است. از تصمیمات 
استراتژیك برای حفظ موقعیت شركت گرفته تا آگاهی از شرایط رقبا و تالش برای موفقیت شركت، همه و همه 
از جمله مسولیتهای ایشان است.. ایشان به عنوان باالترین مقام شركت بر این موضوع نظارت دارند كه چگونه 
اعضای مختلف شركت در كنار هم قرار گرفته و به وظایف خود عمل و رضایت مشتریان را كسب می كنند.

مدیرعامل

مصطفی بامستی

مدیر  عنوان  به  احمدوند  مهندس  خانم 
بازرگانی تحت نظارت مستقیم مدیر عامل 
مربوط  امور  همه  و  كند  می  كار  شركت 
ثبت  فروش،  خرید،  شامل  كه  بازرگانی  به 
دارد. عهده  به  را  است  غیره  و  سفارش 
email: f.ahmadvand@
adakbn.com

مدیر بازرگانی
فروغ احمدوند

مدیر  عنوان  به  پور  اسماعیل  مهندس  آقای 
مرحله  از  سازمان   در  را  اصلی  نقش  كارخانه 
مرحله  تا  فروش  واحد  از  مشتری  سفارش  دریافت 
و  درخواستی  محصوالت  تولید  و  ریزی  برنامه 
دارد. عهده  بر  را  كارفرما  به  محصول  تحویل 
email: d.esmaeilpour@adakbn-
.com

مدیر كارخانه

داود اسماعیل پور

آقای مهندس قربانی، به عنوان معاونت اجرایی 
اجرای  و  تهیه  مسول  مدیرعامل  مقام  قائم  و 
كنترل  و  شركت  استراتژیك  های  برنامه 
ساختار و عملکرد صحیح واحدهای سازمان در 
راستای رسیدن به اهداف كالن مجموعه است.
email: ghorbani@adakbn-co.
com  

قاِم مقام مدیرعامل

وحید قربانی

كار  در  همگی  كه  شود  می  مهندسینی  و  تکنیسینها  ای،  حرفه  كارگران  از  تیمی  شامل  ما  كاركنان 
دهه  چند  بیش  به  كاركنان  این  دانش  و  تجربه  درازای  كنند.  می  افتخار  آن  به  و  بوده  متبحر  خود 
هستند.  تابلوسازی  محیط  در  كار  برای  الزم  فنی  و  دانشکاهی  مدارك  دارای  همگی  و  رسد  می 

تيم كاری آداک
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ماموريت

چشم انداز

Giving real services must 

add something which cannot 

be bought or measured with 

money, and that is sincerity 

and integrity

آداك بهین نیرو به عنوان شركتی معتبر و خوشنام  در تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت برق كشورماموریت 
خود را چنین می داند:

سختکوشی  نوآوری،  تعهد،  از  گیری  بهره  با  كه  خواهیم  می  ما 
سرمایه          نوین،  تکنولوژیهای  از  استفاده  خود،  كاركنان  تخصص  و 
گذاری  مشترك  با شركتهای معتبرجهانی و پیاده سازی سیستمهای         
روزآمد مدیریت و تعالي سازماني محصوالت و خدمات خود را لحاظ  
كمي و كیفي ارتقا داده و به عنوان ارایه دهنده برترخدمات در بازار 
برق و انرژیهای نو  ایران، منطقه و كشورهای در حال توسعه شناخته 

شویم. 

طراحی و تولید با كیفیت ترین تجهیزات برق صنعتی  با به كارگیری  فن آوریهای روز جهان	 
ساختن ارتباطی  مداوم  با مشتریان از طریق ارایه برترین خدمات و محصوالت	 
ساختن فضایی برای یادگیری و پرورش نیروهای متخصص و محیطی كه در آن نوآوری وخالقیت گسترش یابد	 
ارزش نهادن به انضباط، درستکاری، تعهد و وفاداری كاركنان  و ایجاد رضایتمندی در آنها با اهمیت دادن به 	 

مسایل رفاهی و شغلی
تعهد به انجام بهبود مستمر در همه فرآیندهای سازمان	 
ساختن ارتباط برد-برد با مشتریان، تامین كنندگان و دیگر همکاران تجاری	 
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 ما فرهنگ و نگرش نوآورانه را در سطح شركت تشویق می كنیم چون بر

و  كنیم  فکر می  متفاوت  ما  است.  ماندگاری  رمز  نوآوری  كه  باوریم  این 

هر  در  ابتکاری  تفکر  و  خالقیت  كارگیری  به  برای  را  خود  تالش  تمام 

و  پیشرفت  اصلی  محركهای  از  یکی  نوآوری  دهیم.  می  خرج  به  كاری 

كشیدن  چالش  به  برای  را  كاركنانمان  پیوسته  ما  كه  است  دلیلی 

كنیم. می  ترغیب  مستمر  بهبود  به  دستیابی  برای  مرسوم  روشهای 

مسوليت پذيری

در آداك بهین نیرو، ما با تمام توان سعی می كنیم همه وظایفمان را به طور 

مناسب در همان بار اول انجام دهیم و برای منفعت هم خود و هم مشتریان 

كارها را در كمترین زمان و هزینه ممکن به پایان برسانیم. ما تالش می كنیم 

با ایجاد رویه ها و روشهای شفاف، اطمینان یافتن از روزآمدی و مناسب 

بودن رویه ها و روشها، آموزش مداوم كاركنان، و به كارگیری شیوه های 

برتر مدیریت زمان و هزینه بهره وری باالیی در سازمان خود داشته باشیم.  

Deliver Excellent Products and Services.

كيفيت  

دارای  كنیم  می  تولید  آنچه  هر  كه  كنیم  می  حاصل  اطمینان  مشتریان،  رضایت  كسب  برای  ما 
به  تجهیزات،  و  اولیه  مواد  بهترین  تامین  متخصص،  كاركنان  انتخاب  با  است.   باال  همواره  كیفیتی 
طور  به  ما  بهبود،   برای  خود  همیشگی  كشیدن  چالش  به  و  موجود،  روشهای  بهترین  گیری  كار 
باشد.  آن  كیفیت  ضمانت  محصولی  هر  روی  بر  نیرو  بهین  آداك  نام  تا  داریم  این  بر  سعی  دایم 

تعالی خدمات  
ارزش  ایجاد  و  ایم  داده  را  قولش  كه  همانی  دقیقا  تحویل  معنی  به  خدمات  تعالی  ما  برای 
بیش  ارایه  عهد،  به  وفای  با  كنیم  می  تالش  سختی  به  ما  است.   توقعات  از  فراتر  افزوده 
ممتاز  خدمات  ارایه  در  بهترینها  از  یکی  عنوان  به  جزییات،  به  خاص  توجه  و  انتظار  از 
شویم.  شناخته  ایران  تولیدی  شركتهای  همه  بلکه  تابلوسازی  شركتهای  میان  در  نتنها 

 مشتری مداری
در آداك بهین نیرو مشتریان كانون كسب و كار و تجارت ما هستند. ما همه اهداف شركت را در راستای 
انتظارات كارفرمایانمان تعیین می كنیم و تمامی تصمیمات را با مركزیت آنها می سازیم. در ارتباط با 
مشتریان ما بسیار پاسخگو بوده و در داد وستدهای خود صراحت و تعهد را اساس كار می گذاریم. ما به 
خواسته های مشتریانمان گوش فرا می دهیم و ارزشی روز افزون برای بازارهای هدف خود ایجاد می كنیم. 

پایبندی به ارزشهای كاری دلیلی است كه مشتریان ما را انتخاب می كنند

ارزشهای ما

قابل  و   پذیر  تکرار  دهیم  می  انجام  آنچه  هر  در  كوشیم  می  همواره  ما 

به  و  پذیریم  می  را  گروهیمان  و  فردی  مسولیتهای  ما  همه  باشیم.  اتکا 

نیرو  از موارد زیر گروه كاری آداك بهین  با پیروی  پایبندیم.  تعهداتمان 

است: خود  اقدامات  و  تصمیمات  تمامی  برابر  در  عملکردش  پاسخگوی 

تاكید بر یافتن راهکار و دستیابی به نتیجه 	

تعهد به تصمیمات به محضی كه گرفته شدند 	

پایبندی به قولهای داده شده به دیگران 	

تعهد به كسب موفقیت برای همه ذی نفعان 	

بهره وری

درستکاری

درستکاری  حفظ  با  را  خود  كاری  مسایل  همه  ما  نیرو،  بهین  آداك  در 

وفاداری  ارزشهای صداقت،  به  افتخار  با  ما  كنیم.  مدیریت می  و  هدایت 

و وارستگی پایبند هستیم و حتی در سختترین شرایط منصف و اخالق 

مدار باقی می مانیم. ما همواره به دنبال این هستیم كه بر اخالق حرفه 

ای حتی درهنگام اخذ تصمیمات حیاتی  پا برجا بمانیم. ما بر این باوریم 

كه با ثبات در انجام كارهای خود و پیروی از یك استاندارد باالی اخالقی 

یافت. خواهیم  دست  ای  حرفه  و  فردی  موفقیت  به  فعالیتها  همه  در 

 نوآوری
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برق  تابلوهای  انواع  از  ای  گسترده  طیف  آداك  شركت 
لیست  در  كیلوولت   36 سطح  تا  را  خاص  استاندارد 
باالترین  با  ما  محصوالت  همه  دارد.  خود  محصوالت 
پایه  بر  تست  تایپ  دارای  و  شده  تولید  كیفیت 
IEC61439  و IEC62271 از برترین آزمایشگاههای 

جهان می باشند.  

Advanced Service
via Advanced Expertise

Cable Tarys & Ladders

سینی كابل 	
نردبان كابل 	

Variety of models

MV Swtchgears

 تابلو برق با كلید هوایی و خالء- ثابت و  	
كشویی

تابلو برق با كلید گازی  ثابت و كشویی 	

Type tested switchgears up to 36 kV

Compact Substation

ساندویچ پنل 	
فلزی 	

Pre-fabricated easy to install

LV Switchgears

تابلو برق موتور كنترل سنتر تا سطح 7400 آمپر-  	
كشویی و ثابت

تابلو برق پاور كنترل سنتر تا سطح 7400 آمپر- ثابت  	
و كشویی

تابلو برق حفاظت و كنترل 	

Our Productsمحصوالت

MV

CSS

Cutting-Edge technology
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LV Switchgears

MCC
This product is designed to exceed your expectations 
for safety, performance and reliability

01

تابلو برق فشار ضعیف
از  ساخت  در  كه  است  جهانی  مدرن  بسیار  ضعیف  فشار  دستگاه  یك  ما  سیواكون  طرح  ضعیف  فشار  برق  تابلو 
با  است.  شده  استفاده  برق  كلیدهای  و  اتوماسیون  تجهیزات  ترین  پبیشرفته  و  تولید  فناوریها   ترین  تازه 
شركتهای  برترین  توسط  شده  ساخته  قطعات  صنعتی،  و  ساختاری  نظر  از  استاندارد  ای  بدنه  بودن  دارا 
در  محصول  این  شوند.  می  نصب  آن  در  راحتی  به  غیره(  و  اشنایدر   ،ABB )زیمنس،  تجهیزات  سازنده 
است.  برداری  بهره  قابل  آمپر   7400 جریان  سطح  حداكثر  تا  و  مختلف  ظرفیت  با  برق  توزیع  سیستم 

PCC02
Up to 7400 A for the effortless and steady distribution 
of power

MODUL-K03
Type tested German Licensed LV switchboard

Power Factor Correction04
 Reduces the overload of the transformers and 
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تابلو برق فشار متوسط

ارایه  متوسط  فشار  سیستم  برای  كامل  راهکاری  آداك 
می دهد. با این روش شما تنها با كمك یك شركت به 
صورت حرفه ای تمام نیازهای خود را در این بخش مرتفع 
از  تابلوهایی فشار متوسط در طرحهایی  تولید  با  سازید. 
كنیم  می  تضمین  ما  جهان،  كنندگان  تولید  برترین 
راه  ای  حرفه  صورت  به  و  مهندسی  كامال  محصوالت 
اندازی شده ما اساس سیستم تامین برق شما خواهند بود. 

Compact Substation MV Switchgears

پست كمپکت

بر پایه استاندارد EN61330، پستهای كامپکت پیش ساخته به 
عنوان پستهایی دارای تجهیزات تایپ تست شده شامل ترانسهای 
توزیع، تابلوی فشار متوسط، تابلوی فشار ضعیف و تجهیزات جانبی 
دیگر كه در داخل یك اتاقك قرار گرفته اند شناخته می شوند. 
می  عموم  دسترس  در  كه  شوند  می  نصب  مکانهایی  در  پستها 
باشد، لذا تامین ایمنی جانی در آنها به شدن مورد توجه ماست.
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Proection, Control & Automation Cable Trays & Ladders

حفاظت و كنترل
دارای انواع چراغ و نشانگر برای نمایش وضعیت  	

همه بخش های سیستم
تعبیه سوئیچ های مختلف برای كنترل بهتر  	

عملکرد دستگاه
مجهز به سیستم اعالم خطر و زنگ هشدار و  	

تجهیزات ثبت خطا
سیم كشی داخلی كامل 	
تجهیزات نصب شده در دسترس )در قسمت داخل  	

و جلوی تابلو(

سينی و نردبان كابل

درجه استحکام: متناسب با كاربردهای 	 
سبك ، متوسط و سنگین

ضخامت ها: 1.2 میلی متر، 1.5 میلی 	 
متر، 1.6 میلی متر، 2.0 میلی متر، 2.5 

میلی متر و 3.0 میلی متر
جنس رویه: MS ، گالوانیزه گرم، 	 

پوشش پودری الکترواستاتیك، رنگ 
شده، روی، فوالد ضد زنگ

كنترل اتوماسيون

سیستم بخش الکتریکی نیروگاه ها و ایستگاه ها 	
سیستم مدیریت فرایند با استفاده از ماشین های  	

خودكار قابل برنامه ریزی
سیستم هایی برای مدیریت توزیع در فرآیندهای  	

فناورانه پیچیده 
سیستم اتوماسیون فرآیند 	
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MCC System

ماژول های استاندارد تايپ تست شده  	
)TTA(

ماژول های ثابت و كشويی 	
موقعيت استاندارد باسبار در باالی سلول 	
سيستم باسبار 	 و 	 پل تا سطح 00	7  	

آمپر
جريان اتصال كوتاه تا سطح 	7	 كيلو آمپر 	
محفظه عميق برای نصب آسان تجهيزات  	

مختلف
ساختار ماژوالر محفظه های تجهيزات 	
	  back to و single-front قابليت نصب

back
قابليت ورود كابل از باال و پايين 	
امکان اتصال كابل از جلو و پشت 	
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سيستم فشار ضعيف تا سطح 00		 آمپر	  

ساختار كامال ماژوالر	 
طراحی و محصول تايپ تست شده، ، دارای تايپ تست 	 

اينترنال آرک و آزمايش زلزله
امکان افزايش سلولها در ابعاد استاندارد	 
دارای بدنه مستحکم پيشرفته برای مصارف صنعتی با به 	 

حداقل رساندن تنوع قطعات سيستم
انعطاف پذيری برای ارايه راهکارهای ويژه و سفارشی	 
دارای تايپ تست طراحی بر اساس:	 
 	IEC 61439-2  
 	 DIN EN 61439-1/2 )VDE 0660 part 600  

)1/2
 	)DIN EN 60439-1 )VDE 0660 part 500 
 	 IEC/TR تست شده در شرايط اينترنال آرک بر اساس

61641 resp. DIN EN 60439-1, suppl.  2
آزمون مقاومت در برابر لرزه )آزمايش زمين لرزه( تحت:	 
 	IEC 60068-2-6/-3-3 /- 2-59
 	TA34-PB-295/12-01  
 	4b تفکيک داخلی تا فرم
  دارای ساختار ماژوالر برای سلول كليد صالی	 
 دارای سلول خروجی برای تجهيزات ثابت	 
دارای ساختار سلول MCC برای فيدرهای كامال كشويی	 
ويژگی های ايمنی مضاعف به عنوان آپشن	 
 	 Arc-K-System آرک  اينترنال  دهنده  تشخيص    

within1,2ms
  تشخيص دود و برقگيرها	 
  عايق شينه اصلی	 

Modul K-System
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MV Switchgear (Unisafe type)

	 IEC62271- تايپ تست شده طبق ضوابط
200

	  Metal-clad ساختار
عنوان  	 )به   IP5X و   IP4X حفاظت  درجه 

آپشن(
	 Internal arc دارای تايپ تست
تمام  	 برای  گاز  مستقل خروجی  های  دريچه 

بخش ها
پنلی با عرض كوچک 	
تضمين  	 زير  شرايط  تحت  دستگاه  عملکرد 

می شود:
درجه  	  	 منفی  محيط:  دمای  -حداقل 

سانتيگراد
درجه  	  	0 مثبت  محيط:  دمای  -حداكثر 

سانتيگراد
 رطوبت نسبی: 	9 	



26 27

MV Switchgear (Uniswitch type)

هوشمند -آماده برای كار از راه دور 	
آخرين  	 با  آرک  اينترنال  آزمايش  ايمن: 

IEC استانداردهای
استفاده  	 برای  شده  بهينه  هزينه:  دهنده  كاهش 

طوالنی مدت
ابعاد  	 داشتن  عين  در  گسترده  تنوع  و  عملکرد 

كوچک
قابل اطمينان – مطابق و فراتر از الزامات استاندارد  	

IEC تست



28 29

	  SIMARIS SIVACONنرم افزار
	  ETAP نرم افزار
	  EPLAN نرم افزا
	 CAD Electrical نرم افزار
	   WINSIKO STARTنرم افزار
	  PLC LOGO نرم افزار
	   AUTOCAD نرم افزار
	  CAT & DOCنرم افزار
	 LMP نرم افزار

طراحی و مهندسی

طراحی بر اساس استانداردهای روز

با استفاده از تجربه طوالنی خود در این صنعت ما توانسته ایم 
تابلوهایی كامال ماژوالر را برای تامین نیازهای خاص صنایع متنوع 
طراحی و تولید كنیم. تیم فنی ما نرم افزارها و سخت افزارهای 
به روز را برای ارایه طرحهای استثنایی و كارآمد به كار می گیرد.  
هدف آداك تهیه طرحهای ایمن، كاربردی و به صرفه می باشد.

نرم افزارهای طراحی 
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مونتاژ و سيم كشی

به صورت كلی فرآیند مونتاژ و سیم كشی به بخشهای زیر تقسیم می شود:
مونتاژ قطعات مکانیکی 	
مونتاژ تجهیزات الکتریکی 	
ساخت و مونتاژ باسبار 	
سیم كشی مدار قدرت و مدار فرمان 	
كنترل كیفیت و تست 	
بسته بندی 	
حمل 	

ساخت و توليد

ساخت

نرم  است.  اتوماتیك  كامال  ما  تابلوهای  مکانیکی  قطعات  انجام ساخت 
از    NC و   CNC دستگاههای  همراه  به   CAD/CAM یکپارچه  افزار 
ابتدا تا انتهای كار ساخت قطعات را انجام می دهند. برای رنك آمیزی ، 
در یك روند كامال اتوماتیك همه درها و دیواره ها اول در وانهای بزرگ 
شستشو داده شده و سپس با رنگ پودری اپوكسی نقاشی می شوند.
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بازرسی چشمی. 1
تست رنگ. 2
بازبینی سیم كشی و عملکرد. 3
تست دی الکتریك. 4
بازرسی حفاظت و تست پیوستگی . 5

مدار الکتریکی
تست مقاومت عایقی. 6
تست جریانی. 7

	 POWER FRE- عایق های  یتست 
QUENCY تا سطح 5/2 كیلوولت

	 Continuous Test

تا  	   )MEGGER( الکتریك تست دی 
سطح 1000 ولت

سطح  	 تا  اولیه  بصورت  جریان  تزریق 
4000 آمپر

تزریق جریان بصورت ثانویه 1 و 5 آمپر 	

تجهيزات تست فشار ضعيف
FAT مراحل

تجهيزات تست فشار متوسط

	  POWER عایقی  های  تست 
 100 سطح  تا   FREQUENCY

كیلوولت
	  IMPULSE ایمپالس  تست 

TEST تا سطح 125 كیلو ولت

	  FUNCTIONAL  تست عملکرد
TEST

تست DC  تا سطح 140 كیلو ولت 	
سطح  	 تا  اولیه  بصورت  جریان  تزریق 

کنرتل کیفیت و تست

برای اطمینان یافتن از اینکه تابلوها پاسخگوی 
كارفرما  درخواستی  مشخصات  و  نیازها 
قبل  جانبه  چند  بازرسی  جلسه  یك  هستند 
شود. می  برگزار  كارخانه  محل  در  حمل  از 
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تابلوی  یك  اینکه  برای  دارد  اعتقاد  آداك  
است  نیاز  كند،  كار  موثر  و  خوبی  به  برق 
كه با استفاده از با كیفیت ترین مواد اولیه 
تابلو  ساخت  برای  آداك  شود.  ساخته 
و  سیم  مرغوب،  داكتهای  از  خود  برقهای 
می  بهره  كیفیت  با  بسیار  ریلهای  و  كابل 
آداك  تابلوهای  در  در  كشی  سیم  گیرد.  
و  داكت  در،  ریل  سیستم  شامل  معموال 
می  سیم  كردن  رد  برای  خرطومی  لوله 
شود. برای شناسایی سیمها و ترمینالها كد 
قرار  استفاده  مورد  ترمینال  شماره  و  سیم 
برای  كه  است  حالی  در  این  گیرند،  می 
شناسایی سایر تجهیزات مانند كلیدها، رله 
و كنتاكتورها، لیبل گذاری انجام می شود.

مواد اوليه

ساختمانها و تاسيسات

واقع  صفادشت  شهر  در  آداك  كارخانه 
و  تولید  ساختمان  شامل  كه  است  شده 
مناسب  فضای  شود.  می  اداری  فضای 
تولید به كاركنان آموزش دیده آداك اجازه 
بزرگ  و  كوچك  برقهای  تابلو  تا  دهد  می 
متنوعی را در كوتاهترین زمان تولید كنند. 

ساختمانها و تاسيسات



Full Automatci Production Line
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دستگاه پانچ CNC بزرگ 	
	 NC دستگاه خم
	 NC دستگاه گیوتین
	 CNC دستگاه خم
	 CNC دستگاه پانچ
دستگاه خم كن مکانیزه )رول فرم( 	
	 NC دستگاه گوشه زن
 دستگاه برش شینه 	
دستگاه پانچ شینه 	
دستگاه خم شینه 	
	 CO2 دستگاه جوش
دستگاه جوش ركتیفایر 	
	 Pneumatic ابزار بادی
 دستگاه پیچ جوش 	
دستگاه خم CNC یک متری 	
	 CNC-Manual  دستگاه پانچ
دستگاه سنگ زنی اتوماتیك 	
دستگاه خم شینه 	
خط رنگ تمام اتوماتیك الکترو استاتیك  	

ماشين آالت

دستگاههای به روز و مکانيزه

Full Automatic Production Line



ISO 
9001:2015 IMS

ISO 
14001:2015

OHSAS 
18001:2007

LV 12 kV

24 kV 36 kV
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ISO Certificates Type Test Certifcates



مشخصه پروژه:
بزرگترین پروژه نفتی سال 1393. شامل بیش از 250 

سلول MV، LV و RMU در طرح های Sivacon و
ABB 

سال تولید: 1393

نام پروژه
 توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی

نام كارفرما
 )CNPCI( شركت نفت چین

نوع محصول
 MCC تابلوهای فشار ضعیف  •

12kV تابلوهای فشار متوسط كشویی  •

افتخار  خود  فعالیت  سالهای  طول  در  آداك  شركت 
همکاری و تامین تجهیزات و تابلوهای برق مورد نیاز 
شركتهای مطرح در حوزه های كاری گسترده شامل 
نفت و گاز،  پتروشیمی، آب و فاضالب، نیروگاه، تولید 
صنعتی و  سایر بخشهای صنعت كشور را داشته و 
و  كمك  امکان  گرانبها  تجربیات  این  سبب  بدین 

همراهی در گستره ای متنوع از پروژه را داراست.

At Adak our customers are the 

center of our business. We line 

up all company objectives with 

the expectations of our clients 

and try to make all decisions 

with them in focus .

Project
Portfolios

مشخصه پروژه:
ساخت تابلوهای فشار ضعیف

 طرح Sivacon و پست كمپکت 
سال تولید: 1393

نام پروژه
توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی

نام كارفرما
زالل ایران

نوع محصول
MCC تابلوهای فشار ضعیف  •

 33kV پست های كمپکت  •

مشخصه پروژه:
ساخت تابلوهای فشار ضعیف طرح 

Sivacon و پست كمپکت 
سال تولید:  1392 

نام پروژه
توسعه میدان نفتی یادوران

نام كارفرما
زالل ایران

نوع محصول
MCC تابلوهای فشار ضعیف  •

33kV پست های كمپکت  •

پروژه های
شاخص 
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مشخصه پروژه:
 Sivacon   ساخت تابلوهای فشار ضعیف طرح

سال تولید: 1394

نام پروژه
توسعه میدان نفتی آذر

نام كارفرما
شركت فراسان

نوع محصول
MCC تابلوهای فشار ضعیف  •
PCC تابلوهای فشار ضعیف  •

Project
Portfolios

مشخصه پروژه:
ساخت تابلوهای فشار ضعیف طرح   Sivacon و پست كمپکت 

سال تولید: 1393

نام پروژه
توسعه میدان نفتی جفیر

نام كارفرما
زالل ایران

نوع محصول
MCC تابلوهای فشار ضعیف  •

 33kV پست های كمپکت  •

مشخصه پروژه:
تابلوهای فشار ضعیف طرح سیواكن

سال تولید: 1389

نام پروژه
توسعه پتروشیمی شیراز

نام كارفرما
پتروشیمی شیراز

نوع محصول
MCC تابلوهای فشار ضعیف  •
PCC تابلوهای فشار ضعیف  •

مشخصه پروژه:
ABB و Sivacon در طرح های

سال تولید:  1392

نام پروژه
توسعه پتروشیمی مروارید

نام كارفرما
پتروشیمی مروارید

نوع محصول
PCC تابلوهای فشار ضعیف  •

تابلوهای فشار متوسط كشویی  •
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مدت پروژه :
2 ماه

سال تولید:  1390

نام پروژه
پاالیشگاه جزیره الوان

نام كارفرما
 )IGC( شركت بین المللی پیمانکاری عمومی  ایران

نوع محصول
 UPS ركهای باتری و تابلوهای  •

تابلوهای فشارضعیف فیکس  •

Project
Portfolios

مشخصه پروژه:
تابلوهای سوئینگ كنترل پاالیشگاه نفت الوان

سال تولید:  1390

نام پروژه
پااليشگاه جزيره الوان

نام كارفرما
اترك انرژی

نوع محصول
تابلوهای حفاظت و كنترل  •
تابلوهای كنترل اتوماسیون  •

مشخصه پروژه:
تابلوهای توزیع و روشنایی توسعه

 پاالیشگاه نفت بندرعباس

نام پروژه
پاالیشگاه بندرعباس

نام كارفرما
پاالیشگاه نفت بندرعباس

نوع محصول
تابلوهای فشار ضعیف توزیع   •

تابلوهای فشار ضعیف روشنایی  •

مشخصه پروژه:
تابلوهای OP میز كنسولی و كنترل پیانویی

سال تولید: 1390

نام پروژه
پاالیشگاه جزیره الوان

نام كارفرما
)IGC( شركت بین المللی پیمانکاری عمومی  ایران

نوع محصول
تابلوهای حفاظت و كنترل  •
تابلوهای كنترل اتوماسیون  •
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مشخصه پروژه:
تابلوهای فشارمتوسط  فیکس و كشویی

سال تولید: 1393

نام پروژه
نیروگاه شعیبیه عراق

نام كارفرما
طلوع انرژی

نوع محصول
تابلوهای فشارمتوسط 

Project
Portfolios

مشخصه پروژه:
21 دستگاه تابلو فشار

 ضعیف ماژوالر
سال تولید: 1390

نام پروژه
نيروگاه سنندج

نام كارفرما
مشانیر

نوع محصول
MCC تابلوهای فشارضعیف  •
PCC تابلوهای فشار ضعیف  •

مشخصه پروژه:
تابلوهای فشار ضعیف فیکس طرح ریتال

سال تولید: 1390

نام پروژه
قطار شهری اهواز

نام كارفرما
شركت كیسون

نوع محصول
 MCC تابلوهای فشار ضعیف  •
 PCC تابلوهای فشار ضعیف  •

مشخصه پروژه:
تابلوهای فشار ضعیف و كنترلی 
مخازن سوخت نیروگاه دماوند 

سال تولید: 1391

نام پروژه
نیروگاه دماوند

نام كارفرما
مشانیر

نوع محصول
 MCC تابلوهای فشار ضعیف  •

تابوهای حفاظت و كنترل   •
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مشخصه پروژه:
تابلوهای فشار ضعیف كشویی طرح سیواكن

سال تولید: 1395

نام پروژه
فوالد نیریز

نام كارفرما
شیمبار

نوع محصول
 MCC تابلوهای فشار ضعیف  •
  PCC تابلوهای فشار ضعیف  •

Project
Portfolios

مشخصه پروژه:
تابلوهای فشار ضعیف فیکس و كشویی طرح سیواكن

سال تولید: 1389

نام پروژه
قطار شهری تهران

نام كارفرما
پارسیان ریلی

نوع محصول
 MCC تابلوهای فشار ضعیف  •

رك های باتری   •

مشخصه پروژه:
تابلوهای فشار ضعیف كشویی طرح سیواكن

سال تولید: 1391

نام پروژه
كارخانه امگا گستر سپاهان

نام كارفرما
شركت امگا گستر

نوع محصول
PCC تابلوهای فشار ضعیف  •
تابلوهای حفاظت و كنترل    •

مشخصه پروژه:
تابلوهای فشار ضعیف كشویی طرح سیواكن

سال تولید: 1391

نام پروژه
توسعه سيمان مهريز

نام كارفرما
سیمان مهریز

نوع محصول
 MCC تابلوهای فشار ضعیف  •
  PCC تابلوهای فشار ضعیف  •
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مشخصه پروژه:
تابلوهای فشار ضعیف MCC پالگین طرح سیواكن

سال تولید: 1391
 

نام پروژه
تصفیه خانه زنجان

نام كارفرما
زنگان پرشیا

نوع محصول
MCC تابلوهای فشار ضعیف  •
PCC تابلوهای فشار ضعیف  •

Project
Portfolios

مشخصه پروژه:
تابلوهای فشار متوسط خط تولید سمند در سنگال

سال تولید: 1388

نام پروژه
ایران خودرو

نام كارفرما
تام ایران خودرو

نوع محصول
kV 33  تابلوهای فشار متوسط  •

مشخصه پروژه:
تابلوهای توزیع بخش تصفیه خانه 

سال تولید: 1399

نام پروژه
تصفیه خانه شهر صحنه

نام كارفرما
شركت رشد صنعت

نوع محصول
تابلوهای توزیع فشار ضعیف   •

مشخصه پروژه:
Unisafe تابلوهای فشار متوسط طرح

سال تولید: 1393

نام پروژه
كاوه فلوت 

نام كارفرما
گروه صنعتی شیشه كاوه

نوع محصول
kV 6.6  تابلوهای فشار متوسط  •
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مشخصه پروژه:
تابلوهای توزیع بخش تصفیه خانه 

سال تولید: 1397

نام پروژه
تصفیه خانه آب یادآوران

نام كارفرما
شركت جهان پارس

نوع محصول
تابلوهای فشار ضعیف كشویی

Project
Portfolios

مشخصه پروژه:
تصفیه خانه پساب مجتمع معدنی چادرملو

سال تولید: 1398

نام پروژه
تصفیه خانه پساب مجتمع معدنی چادرملو

نام كارفرما
شركت آبسان پاالیش

نوع محصول
تابلوهای توزیع فشار ضعیف كشویی  •

تابلوهای كنترل   •

مشخصه پروژه:
تابلوهای پست 20 كیلو ولت 

سال تولید: 1398

نام پروژه
طرح توسعه دانشگاه سمنان

نام كارفرما
دانشگاه سمنان

نوع محصول
تابلوهای فشار متوسط فیکس  •

مشخصه پروژه:
تابلوهای بخش آبیاری و زهکشی 

سال تولید: 1398

نام پروژه
آبیاری و زهکشی واحد عمرانی ناحیه سوم خدآفرین

نام كارفرما
شركت آب و خاك آرمانی

نوع محصول
تابلوهای فشار ضعیف فیکس  •
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مشخصه پروژه:
تابلوهای توزیع و پست نیروگاه 

سال تولید: 1399

نام پروژه
نیروگاه سیکل تركیبی غرب كارون

نام كارفرما
شركت احداث و توسعه نیروگاه هاي مپنا- توسعه یك

نوع محصول
تابلوهای فشار ضعیف فیکس و كشویی   •

Project
Portfolios

مشخصه پروژه:
تابلوهای بخش UTILITY بخش گاز

سال تولید: 1398

نام پروژه
نيروگاه سيکل تركيبی قشم

نام كارفرما
احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا ) توسعه 3(

نوع محصول
تابلوهای فشار ضعیف فیکس  •

مشخصه پروژه:
تابلوهای توزیع بخش سوختگیری 

سال تولید: 1397

نام پروژه
احداث توسعه سوختگیری هواپیمایی شاهرود

نام كارفرما
فن آوران پویا صنعت وفا

نوع محصول
تابلوهای فشار ضعیف    •

مشخصه پروژه:
نصب تابلوهای برق و اجرای كابل كشی و اتصاالت 

سال تولید: 1397

نام پروژه
خط توليد دوم كارخانه قوطی سازی آلومينيوم كاوه

نام كارفرما
آلومینیوم كاوه

نوع محصول
تابلوهای فشار ضعیف توزیع   •

سینی كابل  •
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مشخصه پروژه:
تابلوهای پست ایستگاه 3 و4 

سال تولید: 1399 

نام پروژه
خطوط لوله انتقال نفت گوره جاسك )ایستگاه 3و 4( 

نام كارفرما
ترانس پست پارس

نوع محصول
تابلوهای حفاظت و كنترل  •

AC/DC تابلوهای  •

Project
Portfolios

مشخصه پروژه:
تابلوهای پست ایستگاه 5

سال تولید: 1399

نام پروژه
خطوط لوله انتقال نفت گوره جاسک )ايستگاه 	( 

نام كارفرما
پرشین سازه پرتو

نوع محصول
تابلوهای فشار متوسط كشویی  •

AC/DC تابلوهای حفاظت و كنترل و  •

مشخصه پروژه:
تابلوهای فشار متوسط و ترانس پست جماران

سال تولید: 1399

نام پروژه
پست فرستنده جماران 

نام كارفرما
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

نوع محصول
تابلوهای فشار متوسط  •

مشخصه پروژه:
تابلوهای پست امام رضای تهران

سال تولید: 1399 

نام پروژه
پست امام رضا 

نام كارفرما
شركت فراگستر بیستون

نوع محصول
تابلوهای حفاظت و كنترل  •

AC/DC تابلوهای  •
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مشخصه پروژه:
تابلوهای توزیع پست حسن آباد

سال تولید: 1399

نام پروژه
پست حسن آباد

نام كارفرما
ترانس پست پارس

نوع محصول
تابلوهای فشار ضعیف فیکس  •

Project
Portfolios

مشخصه پروژه:
تابلوهای درایو و توزیع

سال تولید: 1399

نام پروژه
برج رونيا مشهد 

نام كارفرما
توسعه حکمت ایرانیان

نوع محصول
تابلوهای فشار ضعیف  •

 
 مدت پروژه :

3 ماه

نام پروژه
گل گهر سیرجان

نام كارفرما
جهاد دانشگاهی علم و صنعت

نوع محصول
تابلوهای فشار ضعیف كشویی و كنترل  •

تابلو فشار متوسط كشویی  •

مشخصه پروژه:
تابلوهای زیر دریاچه، نمایشگاه، تخلیه دود، سینرژی و فن 

سال تولید: 1398-1399

نام پروژه
مجتمع ایران مال 

نام كارفرما
شركت توسعه جهان تجارت

نوع محصول
تابلوهای فشار ضعیف  •
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مشخصه پروژه:
تابلوهای كنترل و توزیع بخش اسلب و بلوم 

سال تولید: 1398

نام پروژه
احداث اسلب و بلوم فوالد خوزستان

نام كارفرما
شركت آبسان پاالیش

نوع محصول
تابلوهای فشار ضعیف  •

تابلوهای كنترلی  •

Project
Portfolios

مشخصه پروژه:
تابلوهای پست اصلی فوالد پاسارگاد 

سال تولید: 1398

نام پروژه
طرح توسعه كارخانجات ذوب آهن پاسارگاد

نام كارفرما
مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد 

نوع محصول
Unisafe تابلوهای متوسط كشویی طرح  •

مشخصه پروژه:
18 ست پست كمپکت به همراه تابلوهای فشار ضعیف، فشار متوسط و ترانس

سال تولید: 1397

نام پروژه
میدان نفتی یاران جنوبی

نام كارفرما
پارس كیهان

نوع محصول
پست كمپکت به همراه تابلوها و ترانس  •

تابلوهای فشار ضعیف  •

مشخصه پروژه:
تابلوهای فشار متوسط كشویی 

سال تولید: 1396

نام پروژه
طرح توسعه كارخانجات پارس فوالد 

نام كارفرما
شركت پارس فوالد سبزوار 

نوع محصول
تابلوهای فشار متوسط كشویی  •
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ليست
پروژه ها

سال توليدنوع محصولكارفرمانام پروژهرديف

خطوط لوله انتقال نفت گوره به جاسك 1

)ایستگاه 3 و 4(

تابلوهای برق فشار ضعیف ترانس پست پارس

و حفاظت كنترل

1399

خطوط لوله انتقال نفت گوره به جاسك 2

)ایستگاه 5(

تابلوهای فشار متوسط پرشین سازه پرتو

كشویی، حفاظت كنترل و 

AC & DC تابلوهای

1399

1399تابلوهای فشار ضعیفپتروكاران شفق كیشخط انتقال گوره به جاسك3

1400تابلو فشار ضعیفایران آروینخط لوله چابهار ایرانشهر4

CNPCI )مهندسی توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی5

توسعه نفت(

تابلوهای فشار ضعیف

تابلوهای فشار متوسط

1393

پست كمپکت شركت زالل ایرانتوسعه  میدان نفتی جفیر6

تابلوهای فشار ضعیف

1393

پست كمپکت شركت زالل ایرانتوسعه میدان نفتی یادآوران7

تابلوهای فشار ضعیف

1392

پست كمپکت، تابلو فشار شركت زالل ایرانتوسعه میدان نفتی آزادگان شمالی8

متوسط و تابلوهای فشار 

ضعیف 

1393

1394تابلوهای فشار ضعیففراسانتوسعه  میدان نفتی آذر9

1398تابلوهای برق فشار ضعیفآبانگان صنعتپتروشیمی مروارید10

مجتمع ذوب آهن هندلینگ مجموعه پاسارگاد11

پاسارگاد

تابلوهای فشار ضعیف و 

فشار متوسط

1399

سال توليدنوع محصولكارفرمانام پروژهرديف

تابلوهای فشار متوسط و پلی نارپتروشیمی تبریز12

فشار ضعیف

1399

خط لوله  میعانات گازی 32 عسلویه  از 13

سایت 2 به 1

1400تابلوهای فشار ضعیفایران آروین

1399تابلوهای فشار ضعیفمپنا توسعه 1نیروگاه سیکل تركیبی غرب كارون14

14000تابلوهای فشار ضعیفایران رامپبیمارستان نقده15

1399تابلوهای فشار ضعیفصنایع ملی مس ایرانمس سونگون16

تابلوهای فشار متوسط و پتروتکساننیروگاه زمین گرمایی سبالن17

فشار ضعیف

1399

1399تابلوهای فشار ضعیفمپنا توسعه 1نیروگاه تربت حیدریه18

1398تابلوهای فشار ضعیفمپنا توسعه 3نیروگاه سیکل تركیبی قشم19

تابلوهای زیر دریاچه، نمایشگاه، تخلیه 20

دود بازار بزرگ ایران)ایران مال(

توسعه  بین الملل ایران 

مال

1399-1398تابلوهای فشار ضعیف

1399تابلوهای فشار متوسططلوع انرژیاستارتینگ موتور بغداد جنوبی21

1399تابلوهای فشار ضعیفمپنا توسعه 1واحد یك كولینگ نیروگاه فردوسی22
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ليست
پروژه ها

سال توليدنوع محصولكارفرمانام پروژهرديف

آبیاری و زهکشی واحد عمرانی سوم 23

ناحیه سوم خدآفرین

1398تابلوهای فشار ضعیفآب و خاك آرمانی

1398تابلوهای فشار ضعیفپتروكاران شفق كیشفاز 13 پارس جنوبی )یونیت 170(24

فالشینگ اسکید روغنکاری پتروشیمی 25

هنگام

1398تابلوهای فشار ضعیفمپنا توسعه 3

طرح توسعه كارخانجات پاالیش نفت 26

اصفهان

1398تابلوهای فشار ضعیفپاالیش نفت اصفهان

1398تابلوهای فشار ضیعفپارس فوالد سبزوارطرح توسعه كارخانجات پارس فوالد27

تابلو فشار ضعیف و تابلو آبسان پاالیشاحداث اسلب و بلوم فوالد خوزستان28

كنترل

1398

خط لوله انتقال گاز 20 اینچ كهنوج 29

جیرفت

1398تابلوهای فشار ضیعففن آوران پویا صنعت وفا

تابلوی روشنایی و توزیع بولینگ مجتمع 30

ایران مال

1399تابلوهای فشار ضعیفبعثت اقدم پویا

1399تابلوهای فشار متوسطپرشین سازه پرتوپارك علم و فناوری پردیس31

1399تابلوهای فشار ضعیفرشد صنعتتصفیه خانه فاضالب شهر صحنه31

جهاد دانشگاهی علم و گل گهر سیرجان33

صنعت

تابلوهای فشارمتوسط، 

فشار ضعیف و كنترل

1399

سال توليدنوع محصولكارفرمانام پروژهرديف

تابلوهای فشار متوسط و پمپ های صنعتی ایرانساختمان های آتش نشانی34

فشار ضعیف

1399

1399تابلوهای فشار ضعیفژرف نگار كاوش مهرطرح توسعه كارخانجات سیم و كابل35

توسعه و عمران حکت مجتمع مسکونی رونیا مشهد36

ایرانیان

1399تابلوهای فشار ضعیف

1399تابلوهای فشار ضعیفترانس پست پارستابلو روشنایی و توزیع پست حسن آباد37

1399تابلوهای فشار ضعیففراگستر بیستونپست امام رضا38

شركت مدیریت پروژه آب شیرین كن اروند كنار39

های صنعتی ابدال

1398تابلوهای فشار ضعیف

تابلوهای فشار ضعیف و توسعه انرژی مهرآرادتصفیه خانه آب المرد40

تابلوهای كنترل

1398

تصفیه خانه پساب مجتمع معدنی 41

چادرملو

تابلوهای فشار ضعیف و آبسان پاالیش

تابلوهای كنترل

1398

صدا و سیما جمهوری ترانس دوم پست فرستنده جماران42

اسالمی ایران

تابلوهای برف فشار 

متوسط

1398

تابلوهای برف فشار دانشگاه سمنانطرح توسعه دانشگاه سمنان43

متوسط

1398

1398تابلوهای برق فشار ضعیفسماسدگهر زمین44

64 65



ليست
پروژه ها

سال توليدنوع محصولكارفرمانام پروژهرديف

توسعه و عمران حکت مجتمع مسکونی باغ بهشت45

ایرانیان

1398تابلوهای برق فشار ضعیف

1399تابلوهای برق فشار ضعیفپرشیان معدن یاسمینفرآوری مواد معدنی46

تابلوهای فشار متوسط و گیلراد شمالطرح توسعه كارخانجات گیلراد شمال47

فشار ضعیف

1398

1400تابلوهای فشار ضعیففوالد توان جنوبفوالد خوزستان48

1400تابلوهای فشار ضعیفتخته فشرده پاكچوبتصفیه خانه شركت پاكچوب49

1400تابلوهای فشار ضعیفتخته فشرده پاكچوبخط تولید رزین و فرمالین پاكچوب50

1400تابلوهای فشار ضعیفسینا پخش ژنكارخانه سینا پخش ژن51

1400تابلوهای فشار متوسطگیلراد شمالطرح توسعه كارخانجات گیلراد شمال52

1389تابلوهای فشار ضعیفسازمان توسعه برقنیروگاه زغال سنگ سوز طبس53

تابلوهای فشار ضعیفطلوع انرژینیروگاه شعبیه عراق54

تابلوهای فشار متوسط  

1399

تابلوهای حفاظت و مشانیرنیروگاه دماوند55

كنترل

1391

سال توليدنوع محصولكارفرمانام پروژهرديف

1390تابلوهای فشار ضعیفمشانیرنیروگاه سنندج56

1390تابلوهای فشار ضعیفپارسیاننیروگاه اصفهان 572

پست ها و تابلوهای 33 پارس كیهانمیدان نفتی یاران جنوبی58

كیلو ولت سر چاهی

1396

1397تابلوهای فشار ضعیفجهاد توسعهایستگاه پمپاژ دشت سیستان59

احداث خط دوم كارخانه آلومینیوم و 60

قوطی سازی كاوه

KACC  اجرای سیستم برق آلومینیوم كاوه

رسانی و ساخت تابلوهای 

فشار متوسط

1397

1397تابلوهای فشار ضعیفرشد صنعتنیروگاه حرارتی طبس61

1397تابلوهای فشار ضعیفپاالیش نفت بندرعباسمجتمع مسکونی شهرك مروارید62

1397تابلوهای فشار ضعیفشركت نفتتابلو كشویی 33 كیلو ولت63

1397تابلوهای فشار ضعیفنورسا نیروی جهانمیدان نفتی آزادگان شمال64

1397تابلوهای فشار ضعیففوالد كویر دامغاناحیا كارخانه فوالد كویر دامغان65

طرح توسعه كارخانه تولید شمش های 66

مسی

1397تابلوهای فشار متوسطگیلراد شمال
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ليست
پروژه ها

سال توليدنوع محصولكارفرمانام پروژهرديف

1397تابلوهای فشار متوسطجهان پارستصفیه خانه یادآوران67

1397تابلوهای فشار ضعیفگیلراد شمالطرح توسعه كارخانه تولید شمش های مسی68

1397تابلوهای فشار متوسطآرسا فرایندنیرو هوایی ارتش69

1397تابلوهای فشار ضعیففرابردتابلوهای فشار ضعیف70

1397تابلوهای فشار ضعیفپامیدكوگندله سازی فوالد خراسان71

1397تابلوهای فشار ضعیفكوهدشت بتنكارخانه كوهدشت بتن72

تابلوهای ایستگاه آتش نشانی كارخانه پمپ 73

های صنعتی ایران

تابلوهای فشار ضعیف و فشار پمپ های صنعتی ایران

متوسط

1397

1397تابلوهای فشار ضعیفسازه و ساختمانی ایرانیانشركت ایران خودرو74

1397تابلوهای فشار ضعیفكوشا صنعتپروژه پارلمان شهر قدس75

1397تابلوهای فشار ضعیفآبسان پاالیشمجتمع فوالد بافت76

77 Center برق رسانی به سیستم های

Pivot دشت مغان

ابیار ماشین)مشاور مهاب 

قدس(

1397تابلوهای فشار ضعیف

سال توليدنوع محصولكارفرمانام پروژهرديف

1397تابلوهای فشار متوسطپاالیش نفت اصفهانپاالیشگاه نفت اصفهان78

1397تابلوهای فشار ضعیفتانا انرژیتصفیه خانه آب گیالن79

1397تابلوهای فشار متوسطصنایع كاغذ پارسكارخانه صنایع كاغذ پارس80

مادرتخصصی فرودگاه فرودگاه زنجان81

های كشور-فرودگاه 

زنجان

1396تابلوهای فشار ضعیف

موتورخانه مركز تحقیقات و نوآوری 82

صنایع خودرو سایپا

مهندسی توسعه 

سایپا)سیکو(

1396تابلوهای فشار ضعیف

1396تابلوهای فشار ضعیف آلومینیوم كاوه  KACCاحداث خط دوم كارخانه آلومینیوم كاوه83

1396تابلوهای فشار ضعیفگروه مهندسی سیروسمركز تجاری اداری نیاوران84

احداث و توسعه نیروگاه نیروگاه غرب كارون85

های مپنا

1396تابلوهای فشار ضعیف

تابلو های فشار ضعیف پلی نارپتروشیمی تبریز86

تابلوهای فشار متوسط

1396

1396تابلوهای فشار ضعیفپامیدكوفوالد خراسان87

1396تابلوهای فشار ضعیفPIDECپتروشیمی هنگام88
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ليست
پروژه ها

سال توليدنوع محصولكارفرمانام پروژهرديف

1396تابلوهای فشار ضعیفتدبیر ایرانمتروی هشتگرد89

1396تابلوهای حفاظت و كنترلگیلرادطرح توسعه كارخانه تولید شمش های مسی90

1396تابلوهای فشار ضعیفگروه كارخانه جات سارانمیدان نفتی آزادگان91

1396تابلوهای حفاظت و كنترلماشین سازی ویژهایستگاه پمپاژ آبگیر تصفیه خانه سردشت92

1396تابلوهای كنترل و حفاظتجهان پارساتاق كنترل تصفیه خانه آب یادآوران93

طرح  و ساخت انتقال و توزیع آب به اراضی 94

دشت سیستان محدوده واحد عمرانی نیمروز 3

تابلوهای فشار ضعیف تابلوهای شایگان مهر آپادانا

فشار متوسط

1395

طرح  و ساخت انتقال و توزیع آب به اراضی 95

دشت سیستان محدوده واحد عمرانی هامون 3

تابلوهای فشار ضعیف تابلوهای فراسان

فشار متوسط

1395

طرح  و ساخت انتقال و توزیع آب به اراضی 96

دشت سیستان محدوده واحد عمرانی زابل 2

تابلوهای فشار ضعیف تابلوهای شرق سازی كویر

فشار متوسط

1395

پارس كیهان-مهندسی میدان نفتی یاران جنوبی97

توسعه نفت

1395تابلوهای فشار ضعیف

تابلوهای فشار ضعیف تابلوهای ارون آبآب رسانی به نیروگاه سیکل تركیبی جهرم98

فشار متوسط

1395

سال توليدنوع محصولكارفرمانام پروژهرديف

1395تابلوهای فشار ضعیفحکمت ایرانیانمجتمع باغ بهشت99

1395تابلوهای فشار ضعیفچیلکوخط 6 قطار شهری تهران100

1395تابلوهای  فشار متوسطفوالد كویر دامغانفوالد كویر دامغان101

1395تابلوهای فشار ضعیفآبسان زاللفوالدچادرملو102

تابلوهای فشار ضعیف آبسان زاللفوالد سبزه وار103

تایلوهای فشار متوسط

1395

1395تابلوهای فشار ضعیفشیمبارفوالد نی ریز104

1395تابلوهای فشار ضعیفشیمباربخش RO فوالد نیر ریز105

احداث و توسعه نیروگاه نیروگاه كاشان106

های مپنا

1395تابلوهای فشار ضعیف

احداث و توسعه نیروگاه نیروگاه پرند107

های مپنا

1395تابلوهای فشار ضعیف

1395تابلوهای فشار ضعیفنیرو پارسهنیروگاه تنکابن108

1395تابلوهای فشار ضعیفتانیرنیروگاه 25 مگاواتی109
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ليست
پروژه ها

سال توليدنوع محصولكارفرمانام پروژهرديف

شركت توسعه خط لوله پتروشیمی دهدشت110

هامون)هپیکو(

تابلوهای فشار ضعیف 

تابلوهای فشار متوسط

1395

جهاد دانشگاهی-مركز دكل های حفاری خشکی111

مهندس و ساخت دكل 

های حفاری

1395تابلوهای فشار ضعیف

خدمات اول نمایشگاه بین المللی112

مخابرات)راحیل(

1395تابلوهای فشار ضعیف

1395تابلوهای فشار ضعیفملی صنایع مس ایرانمعدن سونگن113

1395تابلوهای فشار ضعیفپرشینمركز خرید نیاوران114

1395تابلوهای فشار ضعیفعمران سازه شهر نگارسالن آمفی تئاتر شهر قدس115

1395تابلوهای فشار متوسططلوع انرژیطرح توسعه نیروگاه شعیبیه عراق116

1395تابلوهای فشار ضعیفسازه های آبییارد صنعتی كیش117

1395تابلوهای فشار ضعیفگروه صنعتی كاوهطرح توسعه فاز 2 شیشه كاوه118

1395تابلوهای فشار ضعیفسیمان المردسیمان المرد119

پست كمپکت و تابلوهای كیفیت آزما اسپاداناصنایع شیمیای اصفهان120

حفاظت و كنترل

1395

سال نوع محصولكارفرمانام پروژهرديف
توليد

1394تابلوهای فشار ضعیفپاالیشگاه نفت بندرعباسپاالیشگاه نفت بندرعباس121

1394تابلوهای فشار ضعیفآب و فاضالب كرجتابلوهای ستاره مثلث آب و فاضالب122

مركز طراحی و توسعه صنایع شیمیایی زرین شهر اصفهان123

صنعتی رازی

1394تابلوهای فشار ضعیف

1394تابلوهای فشار ضعیفپتروشیمی مرواریدپتروشیمی مروارید124

1394تابلوهای فشار ضعیفایران سازهبرج مسکونی وردآورد125

1394تابلوهای فشار ضعیفمپنا توسعهنیروگاه بادی كهك126

تابلوهای فشار ضعیف پل فیلمطرح و توسعه كارخانه پل فیلم127

تابلوهای فشار متوسط

1394

1394تابلوهای فشار متوسطیارادان صنعتقطار شهری تهران128

1394تابلوهای فشار ضعیفمجتمع تجاری نورمجتمع تجاری اداری نور129

1393تابلوهای فشار ضعیفآریا پتروگازگازرسانی به مجتمع صنعتی گلگهر سیرجان130

تابلوهای فشار متوسط 20 گروه صنعتی شیشه كاوهفاز 2 شركت كاوه سودا131

كیلو ولت

1393
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ليست
پروژه ها

سال توليدنوع محصولكارفرمانام پروژهرديف

1393تابلوهای فشار ضعیفسونش صنعتتابلوهای توزیع كارخانه سونش132

تابلوهای فشار ضعیف پتروشیمی مرواریدطرح و توسعه پتروشیمی مروارید133

تابلوهای فشار متوسط

1392

1391تابلوهای فشار ضعیفزنگان پرشیاآبیاری و زهکشی مناطق 3 و 4 گالبر134

1391تابلوهای فشار ضعیفسیمان مهریزطرح و توسعه سیمان مهریز135

1391تابلوهای فشار ضعیفامگا گستر سپاهانكارخانه امگا گستر سپاهان136

تابلوهای فشار متوسط شركت نفتمجتمع تفریحی نفت محمود آباد137

20كیلو ولت

1390-1391

تابلو های فشار متوسط 6.6 گروه صنعتی شیشه كاوهكاوه سودا138

كیلو ولت

1390

تابلوهای فشار ضعیف نیرو برق سپاهانطرح احداث سایت نیروگاه شهید رضایی نژاد139

تابلوهای فشار متوسط

1390

پیمانکاری بین المللی طرح توسعه پاالیشگاه الوان140

)IGC(ایران

تابلوهای حفاظت و كنترل 

طرح سویینگ

1390

1390تابلوهای فشار ضعیفپارت كنترل خراساننیروگاه برق خراسان141

1390تابلوهای فشار ضعیفكیسونقطار شهری اهواز142

سال توليدنوع محصولكارفرمانام پروژهرديف

1390تابلوهای حفاظت و كنترلكنترل ترافیك كشوركنترل ترافیك جاده ای143

پیمانکاری بین المللی تابلوهای توزیع UTILITY پاالیشگاه الوان144

)IGC(ایران

1390تابلوهای فشار ضعیف

پیمانکاری بین المللی تابلوهای توزیع LICENSE پاالیشگاه الوان145

)IGC(ایران

1390تابلوهای فشار ضعیف

تابلوهای فشار ضعیف تابلوهای صنایع دفاعی حدیدسایت صنایع دفاعی حدید146

فشار متوسط

1390

1390تابلوهای فشار ضعیفسپاهان ایرانیانطرح توسعه سپاهان147

1390-1389تابلوهای فشار ضعیفشركت توگاتوگا148
1390-1389تابلوهای فشار متوسطفرانیرواستادیوم ورزشی بندرعباس149

1390-1389تابلوهای فشار ضعیفبانك سپهطرح نوسازی شعبات بانك سپه150
1390-1389تابلوهای فشار ضعیفاشتاد ایراناشتاد ایران151

1389تابلوهای فشار ضعیفپتروشیمی شیرازتوسعه پتروشیمی شیراز152
1389تابلوهای فشار ضعیفنفت پارسپاالیشگاه نفت بندرعباس153

تابلوهای فشار متوسط 33 كیلو تام ایران خودروخط تولید سمند در سنگال154

ولت

1389

1389تابلوهای فشارضعیفسازمان امور مالیاتینوسازی ساختمان امور مالیاتی كشور155

1389تابلوهای فشار ضعیفپارسیان ریلیخط N4 متروی تهران156

ساخت تابلوهای MCC-8 ایستگاه خط4 157

مترو تهران

1389تابلوهای فشار ضعیفپارسیان ریلی

1389تابلوهای فشار متوسطگروه صنعتی شیشه كاوهكارخانه ابهر سیلیس158
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      رشد 30 درصدی فروش در سال 99 نسبت به سال قبل

آداك بهین نیرو، مفتخر است كه به پشتوانه اعتماد مشتریان عزیز خود، توانسته است كه 85 
درصد از اهداف سال 1399 خود را با كسب رضایت 98 درصدی مشتریان محقق نماید.

خالصه وضعيت شركت

موفقيت در نيل به اهداف
در سال 99 شركت آداك موفق شد با همراهی كارفرمایان گرامی به %85 از اهداف راهبردی 
خود و در نتیجه رشد در فروش خود برسد و این موفقیت را مرهون اعتماد مشتریان عزیز 

وتالش بی وقفه همکاران خود می داند. 
85%

رضايت مشتريان در سال گذشته
با معتقدیم تنها در صورتی به رشد در كسب و كار خود می رسیم كه به رضایت مشتری 
از كارفرمایان خود رضایت سنجی می كنیم كه  به همین سبب هر ساله  و  اهمیت دهیم 
خوشبختانه در سال گذشته به دلیل اجرای مناسب تعهدات خود مشتریانمان باالتر از 98 

درصد از عملکرد شركت راضی بودند.

جهت آشنایی بیشتر با توانمندی شركت آداك در زیر خالصه ای از عملکرد سال گذشته به صورت نمودار ارایه 
شده است.

خالصه ای از عملکرد شركت  از نظر آماری

سبد محصولی كامل شامل تابلوهای تایپ تست شد در  	
تمامی سطوح ولتاژی

پرسنل جوان و آموزش دیده 	
مدیریت مجرب 	
نوآوری مداوم در كار 	
تجربه همکاری گسترده ومتنوع با مشتریان بزرگ 	
خط تولید مجهز و مدرن 	

98%

مزايای آداک

سبد 
محصولي 

كامل

تجربه 
كاري

نوآوري 
مداوم 

مدیریت 
مجرب

خط تولید 
مجهز

پرسنل 
آموزش 

دیده

1395 1396 1397 1398 1399

رشد فروش
1395 1396 1397 1398 1399
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CLIENT
WE ARE ONLY SUCCESSFUL

WHEN OUR CLIENTS ARE 
SUCCESSFUL!

تعدادی از مشتريان ما

شركت مهندسی و توسعه نفت       

شركت مپنا       

شركت آبسان پااليش      

شركت فراسان     

شركت پلی نار     

نفت و گاز

نیروگاهی

آب و فاضالب

آب و فاضالب

پتروشیمی

كرامت بهبهانی

مجری طرح آزادگان شمالی- شركت مهندسی و توسعه نفت

كامل  انجام  از  را  رضایتمندی  و  قدردانی  مراتب  وسیله  بدین 
متوسط  فشار  تابلوهای  اندازی  راه  و  ساخت  طراحی،  عملیات 
بسیار  كیفیتی  با  شمالی  آزادگان  نفتی  میدان  طرح  ضعیف  و 

مناسب و طبق برنامه زمانبندی، ابراز می نمایم.

سعید قیطانی

معاونت تامین تجهیزات- شركت مپنا توسعه 1

احتراما، بدین وسیله گواهی می گردد كه تابلوهای پست نیروگاه 
بادی كهك در سال 94 از آن شركت خریداری گردیده است. شایان 
ذكر است كه نحوه اجرای سفارش خرید و كیفیت اقالم خریداری 
شده مورد تایید بوده و تا كنون از نظر كیفیت مشکلی برای اقالم 

ایجاد نگردیده است.

ديدگاه كارفرما

سر نهادن بر خواسته های مشتری و پایبندی بر اصل مشتری مداری، سر لوحه باورها و عملکردهای مدیران و پرسنل 
شركت آداك بهین نیرو می باشد؛ لذا جهت محقق نمودن این باور، جایگاه خاصی برای ارتباط پیوسته با مشتریان و 

خدمات پس از فروش در نظر گرفته شده است و با نگاه ویژه ای به این موضوع توجه می شود. 
همچنین، كلیه محصوالت در این شركت با گارانتی 12 ماهه و خدمات پس از فروش 10 ساله جهت ارتقاء سطح 

رضایت مندی مشتریان ارائه می گردد. 
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 تحويل برترين
كيفيت محصول 4

بعد از عقد قرارداد، تهیه نقشه های فنی در اولین فرصت انجام 
شده و با تایید كارفرما خرید و ساخت و تولید با توجه به برنامه 
زمانبندی صورت می گیرد. در این راه واحد كنترل كیفیت در 
تمامی مراحل حضور دارد و در پایان تست نهایی را انجام می 

دهد.

 مذاكره با كارفرما
و عقد قرارداد 3

به  نسبت  قراردادهای شركت  واحد  استعالم،  در  برنده شدن  با 
اقدام  قرارداد  های  ماده  و  بندها  تعیین  و  خریداران  با  مذاكره 
كرده و با تعیین مدیر پروژه تا پایان كار در كنار كارفرما می ماند.

 تهيه بهترين
پيشنهاد قيمت 2

با توجه به خواسته های فنی كارفرما و در نظر  در مرحله بعد 
گرفتن بهترین طراحی و تجهیزات ممکن، در كوتاهترین زمان 

پیشنهاد قیمت تهیه می شود.

 دريافت استعالم
قيمت 1

با توجه به سوابق گسترده شركت آداك و حضور در وندورلیستهای 
معتبر، واحد فروش و بازریابی شركت نسبت به دریفات استعالم 

از سوی مشتریان گرامی اقدام می كنند.

مراحل سفارش و اجرای پروژه
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آدرس:
دفتر مركزی: كرج، عظیمیه. بلوار 45 متری كاج، پالك 199، واحد 1 و 3

دفتر تهران: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان مخبری، پالك 10 واحد 6

كارخانه: شهرك صنعتی صفادشت، بلوار فروردین، خیابان نهم غربی، پالك 104

تلفن دفتر مركزی: 026-34156000 
تلفن دفتر تهران: 021-44491255  

ايميل: 
info@adakbn-co.com

   sales@adakbn-co.com

Count on us, We always 

take responsibility for our 

performance in all of our 

decisions and actions.

آداك دارای یك دفتر مركزی در عظیمیه كرج و یك دفتر فروش در پونك تهران است. كارخانه شركت در محل 
شهرك صنعتی صفادشت واقع شده و همواره آماده بازدید كافرمایان محترم است.

تماس با ما
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www.adakbn-co.com

C O M P A N Y  P R O F I L E

Adak Behin Niroo


