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شرکت صنعتی تابش تابلو شرق در یک نگاه
تاریخچه :
شركت "صنعتی تابش تابلو شرق " در سال  1823با هدف تأمين بخشی از نياز كشور در زمينه طراحی و
توليد تابلوهاي برق تأسيس و از بدو امر با تکيه بر تالش و تخصص پرسنل و مديران خود با روندي رو به
رشد  ،به سرعت جايگاه ويژه اي در اين صنعت پيدا كرد  .در حال حاضر يکی از سازندگان مطرح تابلوهاي
برق فشار ضعيف و فشار متوسط و پستهاي پيش ساخته كمپکت در كشور می باشد.
اين شركت با فعاليتهاي خود در زمينه طراحی و ساخت تابلوهاي برق با استفاده از ماشين آالت  CNCبراي
تابلوهاي  MV, LVو خط رنگ تمام اتوماتيک مجهز به سيستم پاشش رنگ الکترواستاتيکی  ،با بهره گيري
از نرم افزارهاي ويژه از قبيل، AUTOCAD، COSMOS،SOLIDWORK ،ETAPS ،EPLAN :
.... ، KNOWLEDGE BASE،LAN ECHو با بکارگيري تيم مجرب و آموزش ديده فعاليت خود را در
زمينی به مساحت2020 ,07متر مربع واقع در شهرک صنعتی عباس آباد به انجام می رساند.
تولیدات :
شركت صنعتی تابش تابلو شرق با اتکا به دانش فنی و تجربه بيش از سه دهه فعاليت خود با بهره
جستن از نيروي كارآزموده  ،ماشين آالت مکانيزه و استفاده از مواد اوليه مرغوب با ارائه كيفيت
مطلوب:
)Compact prefabricated/substation (Kiosk Low voltage switchgear/up to 287 AMPMV withdraw able switchgearMedium voltage switchgearCapacitor Bank air conditioning Telecom rack panel with LV withdraw able Switchgearصادرات :
از فعاليت هاي جاري و چشم اندازهاي شركت حضور در نمايشگاههاي مرتبط و اطالع رسانی هاي
مجازي و جذب نمايندگان فروش در مراكز استان هاي كشور و كشورهاي همسايه می باشد.
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از صادرات نيز به عنوان شاخص توسعه می توان نام برد و ميتوان اذعان داشت كه بين رشد اقتصادي
مجموعه و مقوله صادرات ارتباط مستقيمی وجود دارد.بازارهاي صادراتی اين كشور عمدتا"كشورهاي
آسياي ميانه،خاورميانه و شمال آفريقا بوده اند كه در سالهاي اخير قراردادهاي بسياري در مناطق فوق
در زمينه فروش انواع تابلوهاي كمپکت و فشار ضعيف به اجرا رسيده است.
کیفیت و رقابت پذیری:
شركت تابش تابلو شرق با در اختيار داشتن تجهيزات كافی براي انجام كليه تست هايی كه مطابق استاندارد
 IECتعريف شده اند مورد تاييد و تضمين وزارت نيرو و شركت هاي توزيع برق می باشد.استراتژي شركت ،
افزايش سطح كيفی و بهبود در رقابت پذيري محصوالت در سطح رقباي داخلی و بين المللی و ارائه خدمات
مناسب بوده و به مشتريان اين امکان را می دهد تا از ارتباط تجاري خود با اين مجموعه اطمينان الزم را
حاصل نمايند.
تائیدیه ها :
شركت صنعتی تابش تابلو شرق با بهره گيري از كادر فنی متخصص و ذيصالح و رعايت استانداردهاي جهانی
 ، IECهمينطور برخورداري از آزمايشگاههاي كنترل كيفی:
عضو انجمن صنفی توليد كنندگان تابلوهاي برق ايرانداراي پروانه كاربرد عالمت استانداردعضو سنديکاي صنعت برق كشورداراي پروانه بهره برداري از وزارت صنايعداراي رتبه بندي توسط وزارت نيرواخذ كليه تائيديه هاي توانيرداراي گواهينامه ISO 2710-ISO 3771صادر كننده انواع تابلوهاي هوشمند و كمپکت به مناطق آسياي ميانه و كشورهاي خاورميانه می باشد.پروژه ها:
اين شركت با گسترش و ارتقاء كمی و كيفی محصوالت و استفاده از تکنولوژي روز جهان و اخذ تائيديه هاي
فنی از مراجع معتبر و نظارت كيفی مستمر و توليد سيستماتيک كارخانه اي در پروژه هاي:
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نيروگاهی
نفت و گاز و پتروشيمی و صنايع وابسته
شركت هاي توزيع نيروي برق
پروژه هاي مسکن مهر
بيمارستان ها و مراكز درمانی
دانشگاهها و مراكز آموزشی
پروژه هاي راه سازي
طرح هاي فرودگاهی كشور
شركت هاي آب و فاضالب كشور
مراكز مخابراتی
كارخانجات خودرو سازي
شركت واحد اتوبوسرانی
و صادرات به كشورهاي خاورميانه و آسياي ميانه مشغول فعاليت می باشد.

ما همواره معتقدیم که :
.1مشتري در جايگاه شريک است.
.2توليد كاالي با كيفيت امتياز ما نيست بلکه تعهد ماست.
.8اعتبار ما حاصل اعتماد شماست.
.2موفقيت و ماندگاري ما در گرو رضايت مشتري است.
-0مشتريان ما باالترين سرمايه براي رشد و پيشرفت مجموعه هستند.
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