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               شرکت توزیع نیروی برق

                استان چهارمحال و بختیاری

:توضیحات

.تأمین کاال از لیست حاضر تضمین کننده تأیید کاال توسط ناظرین شرکت توزیع استان چهارمحال و بختیاری نمی باشد. از آنجایی که کاال توسط تولیدکنندگان با کیفیت  های مختلف تولید می گردد •

چنانچه نام هر نوع کاال یا سازنده ای در لیست زیر نباشد الزم است درخواست به همراه کلیه . مرجع تشخیص و تأیید صالحیت هر کاال و یا سازنده در شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری، تأیید کمیته های تخصصی و تصویب کمیته فنی می باشد •

.بدیهی است پس از بررسی های الزم در صورت احراز صالحیت به لیست اضافه خواهد شد. مستندات مورد نیاز به کمیته های تخصصی ارایه شود

.در اجرای پروژه ها استفاده از دستورالعمل نصب و بهره برداری تجهیزات و استفاده از نیروهای توانمند و آموزش دیده جهت اجرای با کیفیت مد نظر شرکت های پیمانکاری قرار گیرد •

.در صورتی که در تفسیر اطالعات این فهرست اختالفی مابین سازندگان، پیمانکاران و یا مشاوران بروز نماید موضوع در کمیته فنی شرکت توزیع مطرح و مطابق نظر کمیته فنی بازرگانی عمل می شود •

.تهیه و بکارگیری اجناس از فهرست سازندگان مورد تأیید رافع مسئولیت پیمانکاران در استفاده از تجهیزات معیوب نبوده و چنانچه نیاز به تست و آزمایش داشته باشد شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری نسبت به انجام آزمایشات اقدام خواهد نمود •

.پیمانکاران محترم پس از تأیید نمونه کاال مجاز به خرید کل کاالی پروژه خود هستند و چنانچه قبل از تأیید نمونه توسط کمیته فنی نسبت به خرید کلی اقدام نمایند تخلف محسوب شده و مسئولیت ضرر و زیان وارده به عهده پیمانکار خواهد بود •

.الزم است قبل از نصب هر گونه کاال و تجهیزات، گردش کار باال اجرا و صورت جلسه گردد. در صورت نصب کاال و تجهیزات خارج از موارد بازدید شده، حتی با کیفیت باالتر، موارد به عنوان تخلف پیمانکار تلقی می گردد •

.جهت جلوگیری از تولید کاال و تجهیزات فاقد کیفیت، الزم است گزارش کاالهای مردود شده توسط ناظر تهیه شده و به صورت هفتگی با ارائه مشخصات دقیق کاال، شماره قرارداد، شماره دستورکار و آدرس به دفتر مهندسی و نظارت  ارسال گردد •

.رعایت گردش کار ارائه شده جهت کلیه پروژه ها و کاالهای مورد استفاده در شبکه الزامی بوده و عدم رعایت آن تخلف محسوب می گردد •

.رعایت دستورالعمل بارگیری، حمل، تخلیه و نگهداری در محل جهت کلیه اقالم الزامی است •

بدیهی است، لیست ارائه شده صرفاً به منزله تأیید کلی تولید کننده می باشد و به هیچ وجه به منزله تأیید . کلیه تجهیزات یاده شده باید پس از خرید وانبارش توسط ناظرین مقیم شهرستانها بررسی شده و فقط پس از مطابقت با استاندارد اجازه نصب خواهند داشت •

.کیفیت کلیه محصوالت نمی باشد

.برای انجام مناقصه واستعالم خرید تجهیزات، فهرست مذکور و آخرین فهرست ابالغی شرکت توانیر مد نظر قرار گرفته و مطابق با آئین نامه معامالت شرکت اقدام الزم صورت می پذیرد •

17: ويرايش 

فهرست تامین کنندگان و سازندگان مجاز 

سیستم مديريت يكپارچه EN-F- 50/05:  کد

: شماره

1401/06/31: تاريخ اعتبار 

1401/02/17: تاريخ
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.الزم است معاونت فروش و خدمات مشترکین به هنگام عقد قرارداد در مفاد قراردادهای تأمین برق و نیرو رسانی، استفاده از آخرین ویرایش فهرست فوق الذکر را برای تأمین تجهیزات در پروژه های نیرورسانی ذکر نماید •

نام سازندگان و تأمین کنندگانی که مطابق با فرم تعهد نامه رعایت کیفیت و پذیرش مقررات به تعهدات خود مبنی بر رعایت مشخصات فنی و استانداردهای تولید تجهیزات،  رفع اشکاالت ابالغ شده و سایر موارد مندرج در اسناد تعهد نامه عمل ننمایند، پس از بررسی  •

.از فهرست سازندگان و تأمین کنندگان تشخیص صالحیت شده حذف خواهند شد

.کلیه هزینه های مرتبط بر عهده تولید کننده کاال ،فروشنده ویاپیمانکار خواهد بود. آزمونهای مورد نظر روی تجهیزاتی که در سطح استان چهارمحال و بختیاری به فروش برسد با نمونه برداری از بازار و پروژه های پیمانکاران به صورت تصادفی انجام خواهد شد •

.سازندگان و تأمین کنندگان تنها مجوز فروش کاالهایی با مشخصات مورد نظر شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری را داشته و کاالهای فاقد این مشخصات حتی در صورت داشتن گواهی صالحیت شرکت توانیر مورد تأیید نخواهد بود •

.توصیه می گردد سازندگان به منظور هماهنگی بهتر در کنترل کیفیت تجهیزات، کاالی خود را از طریق نمایندگی مجاز به فروش برسانند •

.در موارد خاص و با توجه به محل نصب تابلو که امکان رعایت مشخصات ابعادی ابالغ شده وجود ندارد، الزم است قبل از ساخت تابلو هماهنگی الزم با دفتر مهندسی ونظارت انجام پذیرد •

.به منظور ایجاد نظم و یکنواختی عملکرد مناطق، الزم است مشخصات فنی ابالغی برای ساخت انواع تابلوها بصورت هماهنگ و یکسان در تمام مناطق توسط سازندگان مربوطه رعایت گردد •

.سازندگان محترم انواع تابلوها بر اساس نوع تأییدیه های اخذ شده از توانیر می توانند نسبت به ساخت تابلو و یا پست اقدام نمایند •
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انواع پایه بتونی1

شرکت هامون نایزهایرانانواع پایه های چدنی2
:          کد پستی- 28تهران، خیابان آیت اهلل کاشانی، بلوار شقایق شمالی، خیابان سوم پرواز، پالک : آدرس پستی دفتر مرکزی

            1483855761
13 -02144009811 02144009610

3
انواع هادی روکش دار و بدون 

روکش هوایی

88005210-88614987021-10021تهران میدان ونک مالصدرا چهار راه شیراز کوچه بهار پالک شرکت بهین تجربهایران

صالحی09137012500امینی09132261816    -اصفهان گلدشتشرکت رهپویان نیرو گسترایران

3-37273901-3035-37273901-8947183407.035: کد پستی :. تلفن . اطالعات تماس. متری پانزدهم24نبش . انتهای بلوار کاج. شهرک صنعتی یزد. یزد: آدرسشرکت کیان کابل یزدایران

035 -1-03538266670 -1-13738266670پالک -طبقه فوقانی - جنب کوچه بنیاد جانبازان - بلوار دانشجو - یزد :  دفتر مرکزی شرکت سیم وکابل پیشرو رفسنجانایران

35414844-35411500051-10051شهرک صنعتی توس تالش شمالی -مشهدشرکت سیم و کابل مشهدایران

058 - 37217753 9668111111: صندوق پستی--جنب شهرک صنعتی اسفراین . سنخواست- مسیر اسفراین3کیلومتر .خراسان شمالیشرکت آذین فورجایران

شیرازشرکت فورج شیرازایران

شرکت سیمکوایران
 جاده 5کیلومتر - رشت : کارخانه717-11155صندوق پستی -  19شماره - خیابان بهار شیراز - خیابان دکتر شریعتی - تهران

4198917849رشت به تهران کدپستی 

021-77529690  

131-6669071-4  

021-77529690  

131-6669071-4

شرکت کابل البرزایران
-3644  صندوق پستی 517769513 کدپستی 19پالک -  کوچه شهید اعالء رحیمی - خیابان گاندی جنوبی - تهران 

قزوین، شهر صنعتی البرز ،فلکه دوم ،خیابان میرداماد غربی ، خیابان مالصدرا: کارخانه15875

021-88787111-6

0282--2225518-19

021-88787111-6

0282--2225518-19

81930000-81930000021-15539021-53713، کد پستی 64تهران، خیابان خرمشهر، پالک شرکت سیم و کابل ابهرایران

شرکت سیم و کابل یزدایران
یزد، بلوار مدرس،خیابان امام :کارخانه1915663669، کدپستی 23 ،واحد6،طبقه15تهران، بزرگراه آفریقا، بلوار گلشهر،پالک 

،بعد از بیمارستان شهدای کارگر(ع)حسین

021-22012211

0351-8251200

021-22012211

0351-8251200

33119947-02123574021خیابان ارزش –خیابان هنر  –بلوار بهشتی  –شهرک صنعتی لیاء  –قزوین : آدرس شرکت افق البرزایران

35414844-35411500051-10051شهرک صنعتی توس تالش شمالی -مشهدشرکت سیم و کابل مشهدایران

بر اساس آخرین ویرایش لیست تامین کنندگان تایید صالحیت شده از طرف کمیته فنی بازرگانی توانیر

تسمه گالوانیزه اتصال زمین 5

620 KVکابل کراسلینگ

بر اساس آخرین ویرایش لیست تامین کنندگان تایید صالحیت شده از طرف کمیته فنی بازرگانی توانیر

روکش کابل بایستی با 

رنگ مشکی و خط زرد 

باشد

کابل فوالدی ارت4

tel:982123574+
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انواع کابل فشار ضعیف7

کابل خودنگهدار فشار ضعیف8

53515947-53515947031-031ساختمان الغدیر- چهار راه مدرس - بلوار مطهری - شهرضا شرکت پرهام پرتوایراننوار فرم کابل خودنگهدار9

88908000-6021-88925755-1599694551021: کد پستی - 3ط -98پ -نبش چهار راه سمیه-خ استاد نجات الهی جنوبی-خ کریمخان زند-تهرانشرکت کابل سازی ایرانایران

شرکت کابل البرزایران
-3644  صندوق پستی 517769513 کدپستی 19پالک -  کوچه شهید اعالء رحیمی - خیابان گاندی جنوبی - تهران 

قزوین، شهر صنعتی البرز ،فلکه دوم ،خیابان میرداماد غربی ، خیابان مالصدرا: کارخانه15875

021-88787111-6

0282--2225518-19

021-88787111-6

0282--2225518-19

81930000-81930000021-15539021-53713، کد پستی 64تهران، خیابان خرمشهر، پالک شرکت سیم و کابل ابهرایران

77504594-77529690021-021خ شریعتی خیابان بهار- تهرانسیمکوایران

شرکت سیم وکابل یزدایران
یزد، بلوار مدرس،خیابان امام :کارخانه1915663669، کدپستی 23 ،واحد6،طبقه15تهران، بزرگراه آفریقا، بلوار گلشهر،پالک 

،بعد از بیمارستان شهدای کارگر(ع)حسین

021-22012211

0351-8251200

021-22012211

0351-8251200

35414844-35411500051-10051شهرک صنعتی توس تالش شمالی -مشهدشرکت سیم و کابل مشهدایران

33119947-02123574021خیابان ارزش –خیابان هنر  –بلوار بهشتی  –شهرک صنعتی لیاء  –قزوین : آدرس شرکت افق البرزایران

22028427-22669500021-1965613311021: کد پستی  -   4 و 3طبقه -18پ - کوچه هستی-باالتر از جهار راه پارک وی-خ ولیعصر-تهرانشرکت کرمان و کاویانایران

88067344- 88067343021- 1991833383021 کدپستی 5تهران، ونک خیابان شیرازی شمالی کوچه نرگس پالک شرکت دورود کلید برقایران

36540838-36540838071-071بلوار چمران خ محمودیه-شیراز سامانه های نوین افراایران

36491486-7071-37175115-071میدان تجارت- بلوار تجارت - منطقه ویژه اقتصادی-شیراز شرکت دنا پاور الینایران

33342137-33342458025-025قم روبروی سعدی جنوبی ساختمان سالمتشرکت مانه پرتوایران

22772310-22772310021-12021واحد  - 9پالک - خیابان آقامیری خیابان بهرنگ - خیابان شهید کالهدوز - خیابان شریعتی - تهران : آدرس شرکت بسپار سازه الوندایران

22871846-22867919021-6021واحد  - 7پالک - دشتستان سوم - خ پاسداران - تهران NKPشرکت نیرو کلید پارس ایران
بصورت مشروط وبرای مدت شش 

.ماه مورد تائید می باشد

45331-44131کدپستی - خ سهروردی-شهرک صنعتی علی آباد فازسوم-زنجانشرکت  صدف گستر زنجانایران
0241-2221771

0241-2221772

0241-2221771

0241-2221772

77503650-77528642021-1561611185021: كدپستي   -4پ -كوچه نيلوفر-خ بهار جنوبي-خ انقالب-تهرانمقره سازی مانهایران

بر اساس آخرین ویرایش لیست تامین کنندگان تایید صالحیت شده از طرف کمیته فنی بازرگانی توانیر

بر اساس آخرین ویرایش لیست تامین کنندگان تایید صالحیت شده از طرف کمیته فنی بازرگانی توانیر

مقره چرخی فشارضعیف12

انواع مقره های سیلیکونی 11

20KVکابل خودنگهدار 10

 کلیه مقره های سوزنی و

(کششی  )بشقابی   

 بایستی بر اساس

 دستورالعمل الزامات

 مقره های سیلیکونی

شرکت توانیر باشند

tel:982123574+
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77503650-77528642021-1561611185021: كدپستي   -4پ -كوچه نيلوفر-خ بهار جنوبي-خ انقالب-تهرانمقره سازی مانهایران

08642342910-42343495-8:خیابان ششم ،شرکت مقره سازی ایران–خیابان آزادی  –ساوه، شهر صنعتی کاوه مقره سازی ایرانایران

14
مقره سوزنی و بوشینگ 

ترانسفورماتور
45331-44131کدپستی - خ سهروردی-شهرک صنعتی علی آباد فازسوم-زنجانشرکت  صدف گستر زنجانایران

0241-2221771

0241-2221772

0241-2221771

0241-2221772

E NE S TO88546650-88544772021-021خیابان مطهری خیابان میر بهار-تهرانشرکت دانش اتصال کابل

34763157-34763228026-10026پ- خ شهید کمالزاده- انتهای خ رباط ماشین - بلوار شورا -کمالشهر - کرج نتکوایران

40Bکرج ، سه راه انبار نفت ، شهرک صنعتی سیمین دشت ، خ پنجم غربی ، پالک : آدرسشرکت نگین پروژه پاسارگادایران

:  شماره تلفن دفتر

09125610329-

09395610329

:  شماره تلفن دفتر

09125610329-

09395610329

بصورت مشروط وبرای مدت شش 

.ماه مورد تائید می باشد

88050210-88614984021-021ونک مالصدرا چهار راه شیراز- تهرانشرکت بهین تجریهایران

E NE S TO88546650-88544772021-021خیابان مطهری خیابان میر بهار-تهرانشرکت دانش اتصال کابل

26341672632761736خ شهید کمالزاده- انتهای خ رباط ماشین - بلوار شورا -کمالشهر - کرج نتکوایران

36670291-33670291026-40026سینا دشت خ پنجم غربی پ - کرجنگین پروژه پاسارگادایران

88050210-88614984021-021ونک مالصدرا چهار راه شیراز- تهرانشرکت بهین تجریهایران

88742996-88743238021-021، طبقه چهارم شرقی۴۸تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان مفتح شمالی، خیابان شهید نقدی، پالک : آدرسشرکت آلوکاست ایرانایران

انواع مقره سرامیکی یکپارچه

یراق االت مکانیکال کابل 

خودنگهدار
16

یراق االت الکتریکال کابل 

خودنگهدار
15

13
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               شرکت توزیع نیروی برق

                استان چهارمحال و بختیاری

:توضیحات

17: ويرايش 

فهرست تامین کنندگان و سازندگان مجاز 

سیستم مديريت يكپارچه EN-F- 50/05:  کد

: شماره

1401/06/31: تاريخ اعتبار 

1401/02/17: تاريخ

شرکت فرآورده سازان شایانایران
،بعد از چهارراه نصرت ، خیابان نیک (شادمان) ، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر1456636111تهران کدپستی :دفتر مرکزی

 ،طبقه دوم12روش فرد، کوی آرام ، شماره

3764118847، کدپستی 23، پالک 3جاده ساوه ، سه راه آدران، به سمت شهریار، خیابان زواره ای، خیابان : کارخانه

0216600552302166049379

جنب نیروگاه –خیابان نیروگاه -اتوبان ذوب آهن  - اصفهان شرکت کوشش برقایران

0311-7882202

7882219

7882228

0311-7882202

7882219

7882228

33873713-338737714031-031امام خمینی شهرک صنعتی امیر کبیر- اصفهانشرکت نیرو قطعهایران

۳21884078782188406802واحد  –طبقه اول  – ۳۵۵پالک –مقابل پمپ بنزین  –خیابان سهروردی شمالی  –تهران شرکت پارسیان تجهیزایران

88050210-88614984021-021ونک مالصدرا چهار راه شیراز- تهرانشرکت بهین تجربهایران

45837140-45838322031-031اصفهان دولت اباد خیابان شمسشرکت پارسهایران

410314583680603145836806پ  - ( 2جامی  ) 1فرعی -اصفهان منطقه صنعتی دولت آباد شرکت ناژوان نیرو سپاهانایران

65421638-65421612021-246021پالک -  غربی 10و 9بین خ - بلوار اردیبهشت -شهرک صنعتی صفا دشت - تهران شرکت تپکوایران

1205912114045102144030051 جنوبی، واحد 12تهران، آریا شهر، اشرفی اصفهانی، نرسیده به چهارراه مرزداران، برج نگین رضا، طبقه : آدرسشرکت برق صنعت ساالرایران

شرکت یراق گستر سپاهان آرادایران
اصفهان،خیابان زینبیه،اول جاده حبیب آباد،کوچه باسکول شمس،اولین کوچه سمت راست،انتهای بن بست حدیث،شرکت :آدرس

یراق گستر سپاهان آراد
313549190709131061728

88742996-88743238021-021، طبقه چهارم شرقی۴۸تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان مفتح شمالی، خیابان شهید نقدی، پالک : آدرسشرکت آلوکاست ایرانایران

۰۲۱ ۳۳ ۹۴ ۰۴ ۸۲۱۷پالک  – شرقی ۶بلوک  –ناظم االطباء جنوبی - خیابان امیر کبیر- تهرانشرکت متحدایران

صالحی09137012500 امینی09132261816-گلدشت - اصفهان(اتحاد )شرکت رهپویان نیرو گسترایران

903145647418-3003195022356، پالک 22خ اندیشمندان - شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان - اصفهان شرکت تاکوایران

کلیه یراق آالت فوالدی 17
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               شرکت توزیع نیروی برق

                استان چهارمحال و بختیاری

:توضیحات

17: ويرايش 

فهرست تامین کنندگان و سازندگان مجاز 

سیستم مديريت يكپارچه EN-F- 50/05:  کد

: شماره

1401/06/31: تاريخ اعتبار 

1401/02/17: تاريخ

شرکت فرآورده سازان شایانایران
،بعد از چهارراه نصرت ، خیابان نیک (شادمان) ، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر1456636111تهران کدپستی :دفتر مرکزی

 ،طبقه دوم12روش فرد، کوی آرام ، شماره

3764118847، کدپستی 23، پالک 3جاده ساوه ، سه راه آدران، به سمت شهریار، خیابان زواره ای، خیابان : کارخانه

0216600552302166049379

جنب نیروگاه –خیابان نیروگاه -اتوبان ذوب آهن  - اصفهان شرکت کوشش برقایران

0311-7882202

7882219

7882228

0311-7882202

7882219

7882228

33904437-33904437021-1144957188021کدپستی 7پ -  طبقه اول-مجتمع تجاری الله زار- ک ترابی گودرزی-الله زار جنوبی-تهرانمازیار صنعتایران

شرکت گلنورایران
- باالتراز پارک ساعی-خ ولیعصر- تهران124واحد-طبقه سوم-ساختمان زاینده رود- خیابان فردوسی-اصفهان: دفتر مرکزی

2واحد شماره-ساختمان مهرگان-کوی مهرگان

0311-2201157

021-88678620 - 1

0311-2201157

021-88678620 - 1

شرکت پارس نور الکتریکایران
115 پالک2طبقه  –مجتمع تجاری زاینده رود  –فردوسی . خ –اصفهان 

214. پ – 3/1فرعی  – 5و 4. بین خ –منطقه صنعتی اشتر جان  –اصفهان : کارخانه

0313-2212720 

9 -3483607-- 0312

2212720- 0313

 9 -3483607-- 0312

34400144-34400144031-4031، ساختمان پارسه، طبقه دوم، واحد43اصفهان، خیابان رباط سوم، نبش کوچه شرکت برنا برق اصفهانایران

2204564270045642655اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، فاز یکم ، خیابان ابوریحان چهارم ، پالک تک نور-شرکت اصفهان آلومینایران

1431138737143113873713.پالک  - 22Aر جنوبی بلوک خیابان کار و کارگ- شهرک صنعتی امیر کبیر  - خیابان امام خمینی - هان اصفشرکت نیرو قطعهایران

 3-33553712-086086-33553470-2(خیر آباد  ) 3اراک شهرک صنعتی شماره شرکت نور سازه اراکایران

86331270909188603268خیابان صنعتگران غربی- شهرک صنعتی خیرآباد - اراک -اراکشرکت روئین نورآریاایران

1205912114045102144030051 جنوبی، واحد 12تهران، آریا شهر، اشرفی اصفهانی، نرسیده به چهارراه مرزداران، برج نگین رضا، طبقه : آدرسشرکت برق صنعت ساالرایران

۲21884078782188406802واحد  –طبقه اول  – ۳۵۵پالک –مقابل پمپ بنزین  –خیابان سهروردی شمالی  –تهران شرکت پارسیان تجهیزایران

38371-41371کد پستی  - 310خ  - 3فاز - (خیر آباد  ) 3اراک شهرک صنعتی شماره شرکت مهندسی پویا زاگرسایران
     09187615243   

086-33554496
086-33554215

7882202-0311جنب نیروگاه –خیابان نیروگاه -اتوبان ذوب آهن  - اصفهان کوشش برق اصفهانایران
7882219

7882228

6606965688614984 طبقه دوم12خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، بعد از چهارراه نصرت، خیابان نیک روش فرد، کوی آرام، پالک- تهران یراق نیروی شایانایرانسینی تابلو

20216600552302166049379، طبقه12تهران، خ ستارخان، خ شادمان، بعد از تقاطع نصرت، خ نیک روش فرد، ک آرام پشرکت فراورده سازان شایانایران

پایه فلزی چراغ و سرشاخه 18

19
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               شرکت توزیع نیروی برق

                استان چهارمحال و بختیاری

:توضیحات

17: ويرايش 

فهرست تامین کنندگان و سازندگان مجاز 

سیستم مديريت يكپارچه EN-F- 50/05:  کد

: شماره

1401/06/31: تاريخ اعتبار 

1401/02/17: تاريخ

021 - 880 502 30218861498410واحد - 10پالک - کوچه بهار- چهارراه شیراز - خیابان مالصدرا - میدان ونک - تهران شرکت بهین تجربهایران

14پالک  - 22Aخیابان کار و کارگر جنوبی بلوک - شهرک صنعتی امیر کبیر  - خیابان امام خمینی - اصفهان شرکت نیرو قطعهایران
  03113873714

  09133132557  

  03113873714

  09133132557  

3-88544772-3021-88544772-1587776913021کدپستی - ۸واحد -طبقه سوم-  غربی۲۱پالک - کوچه یازدهم - خیابان میرعماد - خیابان مطهری - تهران شرکت دانش اتصالایران

شرکت پارسیان تجهیزایران
 - ۳واحد  –طبقه اول  – ۳۵۵پالک –مقابل پمپ بنزین  –خیابان سهروردی شمالی  –تهران : آدرس دفتر مرکزی

۱۵۶۸۶۳۳۷۱۶:کدپستی
2188407878

45313452233009131011321پ  - 20ک - شهرک صنعتی دولت اباد - اصفهان : آدرس شرکت کالتهایران

شرکت شاهین مفصلایران
1587776913: کدپستی -1واحد-11شماره-کوچه سیزدهم-خیابان میرعماد-خیابان مطهری-تهران: دفترمرکزی

83315-415: صندوق پستی83317کدپستی -خیابن ششم-فازدوم-شهرک صنعتی مورچه خورت-اصفهان: کارخانه
021-88744199021-88744199

شرکت فرآورده سازان شایانایران
،بعد از چهارراه نصرت ، خیابان نیک (شادمان) ، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر1456636111تهران کدپستی :دفتر مرکزی

 ،طبقه دوم12روش فرد، کوی آرام ، شماره

3764118847، کدپستی 23، پالک 3جاده ساوه ، سه راه آدران، به سمت شهریار، خیابان زواره ای، خیابان : کارخانه

021-66048200

0229-4584190-5
 66048300 021

14پالک  - 22Aخیابان کار و کارگر جنوبی بلوک - شهرک صنعتی امیر کبیر  - خیابان امام خمینی - اصفهان شرکت نیرو قطعهایران
  03113873714

  09133132557  

  03113873714

  09133132557  

تولیدی صداقت صابریانایران

021 - 880 502 8861498410-3021واحد - 10پالک - کوچه بهار- چهارراه شیراز - خیابان مالصدرا - میدان ونک - تهران شرکت بهین تجربهایران

۳0218840787802188406802واحد  –طبقه اول  – ۳۵۵پالک –مقابل پمپ بنزین  –خیابان سهروردی شمالی  –تهران شرکت پارسان تجهیزایران

0313549190709131061728اولین کوچه سمت راست ، انتهای بن بست حدیث- ک باسکول شمس- اول جاده حبیب آباد - خ زینبیه- اصفهانشرکت یراق گستر سپاهان آرادایران

شهرک صنعتی سنگتاب- جاده کیاکال - قائم شهر شرکت خزرگسترایران
011- 42175160

09111169032 
011- 42175160

88077499-88368660021-1466993771021: کد پستی  -2پ -1نبش توحید -بلوار خوردین-شهرک غرب-تهرانگروه صنعتی پویاایران

84175-344صندوق پستی  - خمینی شهر- اصفهانشرکت صنایع تولیدی تاکوایران
09133096982

09131085211

09131085211

03113679050

88742996-88743238021-021، طبقه چهارم شرقی۴۸تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان مفتح شمالی، خیابان شهید نقدی، پالک : آدرسشرکت آلوکاست ایرانایران

20

کلمپ آلومینیوم و سیمگیر 21

انواع کابلشو معمولی ، بی متال 

و فول بی متال
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               شرکت توزیع نیروی برق

                استان چهارمحال و بختیاری

:توضیحات

17: ويرايش 

فهرست تامین کنندگان و سازندگان مجاز 

سیستم مديريت يكپارچه EN-F- 50/05:  کد

: شماره

1401/06/31: تاريخ اعتبار 

1401/02/17: تاريخ

شرکت گلنورایران
- باالتراز پارک ساعی-خ ولیعصر- تهران124واحد-طبقه سوم-ساختمان زاینده رود- خیابان فردوسی-اصفهان: دفتر مرکزی

2واحد شماره-ساختمان مهرگان-کوی مهرگان

0311-2201157

021-88678620 - 1

0311-2201157

021-88678620 - 1

2200314564270003145642655اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، فاز یکم ، خیابان ابوریحان چهارم ، پالک تک نور-اصفهان آلومین ایران

7-77603015-7021-77603015-6/339021پالک  - 4روبروی خیابان میثاق - ملک . بعد از خ- شریعتی . خ-تهرانشرکت جارایران

3802013-70311-3802026-81395/1110311: كد پستي -روبروي پااليشگاه-خيابان بيستم-بزرگراه آزادگان-اصفهانرعدایران

22019455-021 1-38250380-8915934339035: يزد، شهر صنعتی مهدی آباد، خيابان اطهر کد پستی( NSC )نیرو سامان خاورایران

4226112-42261110262-33616533140262: کد پستی -خیابان یکم-1فاز - شهرک صنعتی هشتگرد - تهران به قزوین65کیلومتر پارت الکتریکایران

4تهران ، میدان امام خمینی ، ابتدای خیابان الله زار جنوبی، خیابان اکباتان ، پالک شرکت روشنایی پارسایران

021-33917323

021 - 33918222

021-33914596

021-33917323

021 - 33918222

021-33914596

88755246-2021-88516220-1514636531021: کد پستی  -9و8واحد -طبقه سوم- جدید6پ -انتهای کوچه چهارم-خ بخارست-میدان آرژانتین-تهران(پارس)شهاب توشهایران

1طبقه  - 16پالک - کوچه عرفان - خیابان میرزای شیرازی - تهران شرکت نور صرام پویاایران
021-88704407 

 021-88707337

021-88704407 

 021-88707337

88890340-88890340021-۱۵۹۴۹021کد پستی۴ واحد ۱۲پ-خ ولیعصر باالتر از زرتشت ک پرستو  -تهرانشرکت تبن آلمانآلمان

32224430-32243208031-۸۱۴۳۹۹۵۹۵۸031:کد پستی۲۱واحد . طبقه چهارم. مجتمع حافظ. خیابان فلسطین. اصفهان(نوع ماهواره ای  )شرکت نوید نیروایران

36629546-36629546031-8165876111031: کد پستی -462پ -بن بست مهدی-خ آپادانا اول-اصفهاندیایران

ایران
شرکت گسترش تجهیز نوید اسپادانا 

(نورافزا  )
31311601-31311600031-8158799678031کد پستی  - 101واحد - ساختمان نقش جهان - خ فردوسی - خ عالمه امینی - اصفهان 

32261337-1031-35723690-8159484556031کد پستی  - 111پالک  - 4انتهای خ - شهرک صنعتی جی - اصفهانشرکت شیوا امواجایران

22
انواع چراغ الک پشتی خیابانی 

دایکاست

المپ24

انواع ترمینال

ساعت فرمان نجومی25

23
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               شرکت توزیع نیروی برق

                استان چهارمحال و بختیاری

:توضیحات

17: ويرايش 

فهرست تامین کنندگان و سازندگان مجاز 

سیستم مديريت يكپارچه EN-F- 50/05:  کد

: شماره

1401/06/31: تاريخ اعتبار 

1401/02/17: تاريخ

55395806-55395806021-2223071100021 جدید، کدپستی 14تهران، خیابان ولیعصر، خ ابوسعید، کوچه شهید موحدی فرد،کوچه مجتبی شرقی، شماره شرکت بهنوران افروزایران

90218867253002188776071واحد  – 15پالک  –کوچه یکم  –خیابان گاندی  –تهران رهشادایران

۲۱03132234577واحد . مجتمع حافظ طبقه چهارم. خیابان فلسطین. اصفهاننوید نیرو سپاهانایران

شرکت گلنورایران
- باالتراز پارک ساعی-خ ولیعصر- تهران124واحد-طبقه سوم-ساختمان زاینده رود- خیابان فردوسی-اصفهان: دفتر مرکزی

2واحد شماره-ساختمان مهرگان-کوی مهرگان

0311-2201157

021-88678620 - 1

0311-2201157

021-88678620 - 1

2261337-22613370311-815760311-53865اصفهان، خیابان هشت بهشت شرقی،خیابان حمزه اصفهانی، کوچه قدوسی کدپستی شرکت شیوا امواجایران

2222451-22224510311-81448539140311 ، کدپستی 147اصفهان، خیابان فردوسی، جنب بانک اقتصاد نوین، پالک شرکت آتشکارایران

ایران
شرکت گسترش تجهیز نوید اسپادانا 

(نورافزا  )
31311601-31311600031-8158799678031کد پستی  - 101واحد - ساختمان نقش جهان - خ فردوسی - خ عالمه امینی - اصفهان 

شرکت راماایران
جنب ساختمان اداری گذرنامه- بلوار خاتم االنبیاء - بلوار بسیج - ارومیه 

33پ- ناهید غربی . خ- روبروی پارک ملت - ولیعصر . خ- تهران :دفتر مرکزی 

021-22036106-11

0441-2780009

021-22036106-11

-0441-2780009

3180218883563702188842705تهران، خیابان مطهری،بعد از چهارراه قائم مقام، پالک شرکت شهاب توشهایران

031 – 03132121369 – 1532121368 و 14اصفهان ، میدان امام حسین ، ارگ عظیم جهان نما ، فاز سوم ، طبقه چهارم ، واحدهای : دفتر مرکزی تک نور-شرکت اصفهان آلومینایران

۰۱۱ ۰۱۱۳۲۳۸۳۹۲۳ ۴۷۱۳۵۳۲۳۸۳۹۱۱-۳۸۹پ .ص- بابل- جاده بابل به بابلسر ۹کیلومتر –مازندران شرکت مازی نورایران

371773136629499-9031پ - نبش بن بست الهیه - ابتدای خ شیخ صدوق شمالی - پل فردوسی - اصفهان: دفتر مرکزیشرکت گلنورایران

20216600552302166049379، طبقه12تهران، خ ستارخان، خ شادمان، بعد از تقاطع نصرت، خ نیک روش فرد، ک آرام پشرکت شایان برقایران

شرکت راما الکتریکایران
. خ- روبروی پارک ملت - ولیعصر . خ:جنب ساختمان اداری گذرنامه دفتر مرکزی - بلوار خاتم االنبیاء - بلوار بسیج - ارومیه 

33پ- ناهید غربی 

021-22036106-11

0441-2780009
0441-2771656

شرکت سهاایران
- باالتراز پارک ساعی-خ ولیعصر- تهران124واحد-طبقه سوم-ساختمان زاینده رود- خیابان فردوسی-اصفهان: دفتر مرکزی

2واحد شماره-ساختمان مهرگان-کوی مهرگان

0311-2201157

021-88678620 - 1

0311-2201157

021-88678620 - 1

1968635385: کدپستی  - دوم شرقی . ط - 297. پ-و ولی عصر  (جردن)بین آفریقا - (ظفر)دستگردی  - 3منطقه -تهران شرکت آرش ترانسایران

021-88790013  

021-88790147
021-88793030  

09127175932

LEDانواع چراغهای  27

(سه سیمه  )ایگنیتور 26

سیم پیچی الزاما بایستی 

.با سیم مسی انجام شود 
انواع باالست 28
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               شرکت توزیع نیروی برق

                استان چهارمحال و بختیاری

:توضیحات

17: ويرايش 

فهرست تامین کنندگان و سازندگان مجاز 

سیستم مديريت يكپارچه EN-F- 50/05:  کد

: شماره

1401/06/31: تاريخ اعتبار 

1401/02/17: تاريخ

6282010-62820010311-81737376850311: کدپستی  -شرکت گیتی پسند-مقابل مسجد خاتم االنبیاء-خ شریعتی-اصفهانرسا خازنایران

90218867253002188776071واحد  – 15پالک  –کوچه یکم  –خیابان گاندی  –تهران رهشادایران

88882959-8021-88882956-1518844513021: كدپستي  - ط دوم-14پ -كوچه يكم-خ گاندي-تهرانپرتو خازنایران

6-5722233-60311-5722233-837610311 ، کدپستی 161، پالک (خیابان فرودگاه)اصفهان، شهر صنعتی جی ، خیابان یکم شرکت آرانیرو سپاهانایران

31458382783145838279اصفهان منطقه صنعتی دولت آبادشرکت دلتا سازان سپاهانایران
بصورت مشروط به دلیل 

صورتجلسه توانیر

68590286-816611499409133681007031کد پستی  - 475پ -خ امام خمینی- حیدر آباد- جاده زیار- اصفهان شرکت اصفهان فشار قویایران

شرکت دالمنایران
 - 4واحد - طبقه سوم - ساختمان رازی - تهران ، خیابان فخررازی 

۱۸۵۷-۱۳۱۴۵  صندوق پستی 1314753933کدپستی 

021-66469022

021-66409993

021-66968407

021-66469022

021-66409993

021-66968407

شرکت نیرو کلید پارسایران
6واحد  - 7پالک - دشتستان سوم- پایین تر از حسینیه ارشاد- خ شریفی- تهران

خ صاحب الزمان-بعد از پل راه آهن-  جاده شیراز 7کیلومتر : کارخانه 

09131658961 

اسماعیل زاده

021-22892815

شالچیان09121976356

0311-6540799

021-22867919

شرکت برقگیر پارسایران
 3 واحد 35پالک , کوچه شرقی , خیابان بو علی, خیابان چهلستون , میدان فاطمی , تهران 

سمت چپ, چهار راه اول  , 20خیابان , شهرک صنعتی محمود آباد , اصفهان : کارخانه

021-88974091-3

0311-3804160

0311-3800271

021-88974091-3

0311-3804160

0311-3800271

021-3441277189774488-35031، پالک (۲۰)اصفهان، شهرک صنعتی دولت آباد، خیابان دکتر حسابی شرکت برقگیر پایاایران

07137386000شرکت طراح تابلو برق فارس- ساختمان حق نگهدار- روبه روی خیابان منوچهری- خیابان قاآنی کهنه-شیرازتری دلتا آلمانتری دلتا آلمان

7261449-72614490511-0511شرکت مرو پیشرو - 5 و 3بین ثنایی -خیابان ثنایی-مشهدشرکت زیمنس آلمانشرکت زیمنس آلمان

۱۴۰ متری گلستان شرقی، پالک ۳۵بزرگراه همت، سردار جنگل، _ تهران  :آدرس دفتر مرکزی   کرهENTECنوآوران برق آریا

۰۲۱۴۴۴۸۱۷۷۰ – 

۰۲۱۴۴۴۸۱۷۷۱ – 

۰۲۱۴۴۴۸۱۷۷۵

 ۰۲۱۴۴۴۳۰۲۴۱

Br10.Sسوالر صنعت آندیا buheung 33478591-33453322024-4513818332024: کد پستی- 17زنجان، دروازه رشت ، اول خیابان کارگران ، نبش بن بست ثمین تاب ، پالک

کات اوت فیوز و جداساز تیغه 

ای و تیغه
30

RTU 32

برقگیر 31

خازن روشنایی 29

کلیه برقگیرها بایستی 

بصورت تزریق مستقیم 

باشد
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               شرکت توزیع نیروی برق

                استان چهارمحال و بختیاری

:توضیحات

17: ويرايش 

فهرست تامین کنندگان و سازندگان مجاز 

سیستم مديريت يكپارچه EN-F- 50/05:  کد

: شماره

1401/06/31: تاريخ اعتبار 

1401/02/17: تاريخ

شرکت توس فیوزایران
  9137786885: کد پستی91375/1936:  ، طبقه اول ، صندوق پستی14مشهد، بلوار مدرس، ساختمان شماره 

تهران یابان : دفتر بازرگانی9185113111:  کد پستی 375مشهد، شهرک صنعتی توس ، بلوار صنعت، قطعه شماره : کارخانه

قائم مقام فراهانی ، خیابان خدری ، پالک

0511-2213088-9 

0511-5413423- 5

021-88835597

0511-2213088-9 

0511-5413423- 5

021-88835597

شرکت تله مکانیک: نمایندهشرکت اشنایدرفرانسه
،بن بست شهریار،(فرشته)تهران،خیابان ولیعصر،خیابان شهیدفیاضی

1965938511، کدپستی 2پالک
021-22015300021-22015300

331133779133821473 شهریور17شهرکرد میدان چهار محال اول خیابان هیوندای کرههیوندای کره

36615099الله زار جنوبی کوی اتحادیهال اس کره جنوبیال اس کره جنوبی

کلید مینیاتوری ال اس با تایید 

نمایندگی پارس نیروسان 

میباشد

213265131632654563واحد , طبقه دوم , ساختمان جام جم , هشت بهشت غربی , اصفهان سانیرایران

3721294137212961 جاده سنندج شرکت صنایع الکتریکی پارس حفاظ5کرمانشاه کیلومتر شرکت پارس فانالایران

37272806-7035-37272246-8947183611035کد پستی - طبقه هم کف -  بهارستان 4ک -  متری پنجم 24خ  - 2فاز - شهرک صنعتی یزد - یزدشرکت زاویرایران

22055765-22027973021-19677021کد پستی - طبقه سوم  - 35پالک - خ شناسا - مقابل درب اصلی پارک ملت - خیابان ولیعصر - تهران ETIایستا توان صنعت ایران

Cشرکت چیره نیرو توان HINT 190218841926002188418998 و 18واحدهای  - 56پالک - بین سهروردی و اندیشه - خیابان دکتر بهشتی - تهران : آدرس

PTAپارس توان آزما ایران
 - 1469966731صندوق پستی - 3 ـ  واحد 15تهران ، بلوار اشرفی اصفهانی ـ بعد از پل نیایش ـ خیابان دوم سجاد ـ پالک 

1همدان ، شهرک صنعتی مالیر -  جاده مالیر11مالیر، کیلومتر : کارخانه
021-44828350-1021-44809071

3802013-70311-3802026-81395/1110311: کد پستی -روبروی پاالیشگاه-خیابان بیستم-بزرگراه آزادگان-اصفهانشرکت رعد ایران

28428249-35720671021-66031پ  - 5انتهای خ - شهرک صنعتی جی - اصفهان شرکت شیلیران ایران

45613000-021 45613000-1021 تهران، شهرک صنعتی پرند، پالک شرکت مهام گستر دنا ایران
بصورت مشروط وبرای مدت شش 

.ماه مورد تائید می باشد

3802013-70311-3802026-00311شرکت رعد ایران

28428250-35720672021-67031پ  - 5انتهای خ - شهرک صنعتی جی - اصفهان شرکت شیلیران ایران

22055765-22027973021-19677021کد پستی - طبقه سوم  - 35پالک - خ شناسا - مقابل درب اصلی پارک ملت - خیابان ولیعصر - تهران ETIایستا توان صنعت ایران

7212925 -72129250351- 89471389310351: ، کدپستی6 جاده جدید تفت، خیابان قائم، قائم3یزد، میدان ابوالفضل، بلوار آزادگان، کیلومتر :کارخانه شرکت پیچاز الکتریکایران

37272806-7035-37272246-8947183611035کد پستی - طبقه هم کف -  بهارستان 4ک -  متری پنجم 24خ  - 2فاز - شهرک صنعتی یزد - یزدشرکت زاویرایران

کلیدهای عمود یا خطی 35

کلید فیوز سکسیونری تابلویی

کلید مینیاتوری 33

34
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               شرکت توزیع نیروی برق

                استان چهارمحال و بختیاری

:توضیحات

17: ويرايش 

فهرست تامین کنندگان و سازندگان مجاز 

سیستم مديريت يكپارچه EN-F- 50/05:  کد

: شماره

1401/06/31: تاريخ اعتبار 

1401/02/17: تاريخ

37272806-7035-37272246-8947183611035کد پستی - طبقه هم کف -  بهارستان 4ک -  متری پنجم 24خ  - 2فاز - شهرک صنعتی یزد - یزدشرکت زاویرایران

شرکت اصفهان کلیدایران
.54شماره - طبقه سوم- ساختمان میرداماد- خیابان بزرگمهر- اصفهان

انتهای خیابان چهارم- (فرودگاه)شهرک صنعتی جی: کارخانه

0311-2644066-7 

 0311-5722320  

0311-2644066-7 

 0311-5722320  

37272560(035) متری یازدهم، فرعی سوم، سمت چپ، ساختمان سوم24شهرک صنعتی، بلوار کاج، -   یزدشرکت پیجاز تابانایران

7212925- 72129250351- 89471389310351: ، کدپستی6 جاده جدید تفت، خیابان قائم، قائم3یزد، میدان ابوالفضل، بلوار آزادگان، کیلومتر :کارخانه شرکت پیچاز الکتریکایران

22055765-22027973021-19677021کد پستی - طبقه سوم  - 35پالک - خ شناسا - مقابل درب اصلی پارک ملت - خیابان ولیعصر - تهران ETIایستا توان صنعت ایران

(ژاپن)شرکت فوجی الکتریکژاپن
تهران، خیابان : نمایندگی آریا تکسان 126خیابان الله زار نو مجتمع تجاری ایرانیان طبقه دوم واحد : نمایندگی شهر الکتریک 

1516739611، کدپستی 102 ، پالک 35خالد اسالمبولی،روبروی خیابان 

021-66732148  

021-88795816

021-66732148  

021-88795816

22055765-22027973021-19677021کد پستی - طبقه سوم  - 35پالک - خ شناسا - مقابل درب اصلی پارک ملت - خیابان ولیعصر - تهران (ETI)ایستا توان صنعت ایران

43264503132666176صفهان، خیابان نشاط، تقاطع هشت بهشت، روبروی بانک ملی، ساختمان نشاط، طبقه دوم، واحد ایران کنتاکتور ایران

3721294137212961 جاده سنندج شرکت صنایع الکتریکی پارس حفاظ5کرمانشاه کیلومتر پارس فانال ایران

Cچین HINT 190218841926002188418998 و 18واحدهای  - 56پالک - بین سهروردی و اندیشه - خیابان دکتر بهشتی - تهران : آدرس

88966735-9021-88956738-1415733645021 ، کدپستی 2 ، طبقه 4تهران، خیابان فلسطین شمالی، کوچه هشتم ، پالک شرکت صنایع الکتریکی پارس حفاظایران

22015311-22015300021-1965938511021 ، کدپستی 2، بن بست شهریار، پالک (فرشته)تهران، خیابان ولیعصر ، خیابان شهید فیاضیتله مکانیک: نمایندهاشنایدر الکتریک فرانسه

66740959-66740960021-1145655571021 ، کد پستی 16 و 15 ، واحد 11تهران، الله زار شمالی ، کوچه مصباح کریمی، پالک آریان نیرو رای: نماینده هیوندای کره جنوبی

28428250-35720672021-67031پ  - 5انتهای خ - شهرک صنعتی جی - اصفهان شرکت شیلیران ایران
بصورت مشروط وبرای مدت 

.شش ماه مورد تائید می باشد

331133779133821473 شهریور17شهرکرد میدان چهار محال اول خیابان شرکت هیوندا کرهشرکت هیوندا کره

88709484-1021-88709890-1433634431021 ، کد پستی 13 ، واحد 3تهران ، خیابان ولیعصر، چهارراه مطهری ، ابتدای فتحی شقاقی ، پالک پارس نیروسان(کره)شرکت ال اس 

88881288-88881284021-1435773346021 ، کدپستی 6تهران ، ونک ، مالصدرا، خیابان شاد، کوی باغ سرا ، شماره شرکت آریانایتالیاABBشرکت 

نمايندگی های مجازشرکت ترازکی ژاپنشرکت ترازکی ژاپن

3721294137212961 جاده سنندج شرکت صنایع الکتریکی پارس حفاظ5کرمانشاه کیلومتر پارس فانال ایران

22015311-22015300021-1965938511021:  كد پستي 2پ -بن بست شهريار-(فرشته  )خ شهيد فياضي - خ وليعصر-تهرانتله مکانیک ایرانمرلن گرین فرانسه

Cچین HINT 190218841926002188418998 و 18واحدهای  - 56پالک - بین سهروردی و اندیشه - خیابان دکتر بهشتی - تهران : آدرس

203265131632654563واحد , طبقه دوم , ساختمان جام جم , هشت بهشت غربی , اصفهان (سانیر)سان نیرو سروش ایران

28428250-35720672021-67031پ  - 5انتهای خ - شهرک صنعتی جی - اصفهان شرکت شیلیران ایران

بصورت مشروط وبرای مدت 

شش ماه مورد تائید می 

.باشد

38

کنتاکتور 37

قابل )انواع کلید فیوز گردان 

غیر ) و معمولی (قطع زیر بار 

(قابل قطع زیر بار 

کلید اتوماتیک

36
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               شرکت توزیع نیروی برق

                استان چهارمحال و بختیاری

:توضیحات

17: ويرايش 

فهرست تامین کنندگان و سازندگان مجاز 

سیستم مديريت يكپارچه EN-F- 50/05:  کد

: شماره

1401/06/31: تاريخ اعتبار 

1401/02/17: تاريخ

8870813688708135، طبقه اول24، پالک (شهيد احمديان)تهران، خيابان وزراء، خيابان پانزدهمشرکت ایمن ایستا الکتریکایران

۸۹۷۸۷۴۷۷-۵۶۸۹۷۰۴۴۰۲۱-۰۲۱صنعت تجارت باربد| شمشاد دو | شهرک صنعتی نصيرآباد | تهران | ايران شرکت صنعت تجارت باربدایران

44229037742290378پالک - خیابان سوم - شهرک صنعتی کاوه - نجف آباد - اصفهان شرکت پویا گوهر آفتابایران

بسپار تجهیز ایستا الکتریکایران
-طبقه دوم-ساختمان جام جم-0پالک -بن بست شهیدان شاهزیدی-خیابان هشت بهشت غربی-هشت بهشت غربی-اصفهان

8154753699 کدپستی 21واحد 
03145647091

3224106142290378اصفهان، خیابان شمس آبادی، کوچه عالم آرا، جنب بانک انصار، طبقه همکفشرکت نیرو گستر نوین شایان برقایران

۰۲۱۲۲۰۳۷۰۵۵۰۲۱۲۲۰۵۵۷۶۵ ۴، واحد ۳۵تهران، خیابان ولیعصر، روبروی درب اصلی پارک ملت، خیابان شناسا، پالک شرکت ایستا توان اتصالایران

89471842960353727293303537272933: کد پستی- متری زیتون خیابان اول سمت چپ 24یزد شهرک صنعتی بلوار اقاقیا : آدرس(تاک  )شرکت توان الماس کویر ایران

22053237-22053237021-1967743763021: کد پستی - جدید69پ -خ سایه-روبروی پارک ملت-خ ولیعصر-تهران  همیان فنایران

40221339859222133984674واحد  –پاساژ امیر کبیر  –کوچه خوانساری  –خیابان سعدی جنوبی  –تهران حصاایران

ABB-P R نمايندگی های مجاز521

نمايندگی های مجازVAMPاشنایدر

FANOاسپانیا Xنمايندگی های مجاز

1968634813کدپستی   -283پالک - طبقه پنجم-مابین آفریقا و ولی عصر  - (ظفر)دستگردی  - 3منطقه -تهران پارس جلفاریکم آلمان
021-88872532 

021-2223014  

021-88872532 

021-2223014  

سرکابل ریکم با نمایندگی 

پارس جلفا مورد تایید می باشد

3-88544772-3021-88544772-1587776913021کدپستی - ۸واحد -طبقه سوم-  غربی ۲۱پالک - کوچه یازدهم - خیابان میرعماد - خیابان مطهری - تهران (دانش اتصال)شرکت الکان ایتالیاایتالیا

3-88544772-3021-88544772-1587776913021کدپستی - ۸واحد -طبقه سوم-  غربی ۲۱پالک - کوچه یازدهم - خیابان میرعماد - خیابان مطهری - تهران دانش اتصال کابلایران

0218884765002188307565طبقه دوم شمالی - 19پ - خ مشاهیر - خ قائم مقام فراهانی - تهرانپارس مفصل آریاایران

نمايندگی های مجاز3Mشرکت آمریکا

ایران
شرکت بهینه سازان نیوان  

(WOER)

 اداری                                       201واحد  - 2طبقه - مجتمع سبحان - خ سنایی - مشهد : آدرس

11981-91397- کد پستی 
051-37122995-80936-1296302

بصورت مشروط وبرای مدت 

.شش ماه مورد تائید می باشد

40
کلید فیوز هوایی کابل 

خودنگهدار

39
انواع تابلو و جعبه انشعاب 

کامپوزیت

ارائه گارانتی و پشتیبانی از پروتکل رله ثانویه جریان زیاد

DNP3.0الزامی است 

سرکابل و مفصل حرارتی42

41
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               شرکت توزیع نیروی برق

                استان چهارمحال و بختیاری

:توضیحات

17: ويرايش 

فهرست تامین کنندگان و سازندگان مجاز 

سیستم مديريت يكپارچه EN-F- 50/05:  کد

: شماره

1401/06/31: تاريخ اعتبار 

1401/02/17: تاريخ

3-88544772-3021-88544772-1587776913021کدپستی - ۸واحد -طبقه سوم-  غربی ۲۱پالک - کوچه یازدهم - خیابان میرعماد - خیابان مطهری - تهران دانش اتصال کابلایران

ENSTO88546650-3021-88544772-1587776913021: کد پستی -8واحد -3ط  -21پ -11ک -خ میر عماد-خ شهید مطهری-تهراندانش اتصال فنالند

18874419988748646، واحد 11، پالک 13تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه شاهین مفصلایران

0413421917004134219169 4تبریز ، جاده آذرشهر ، نرسیده به شهرک صنعتی رجایی ، کوی صنعتی سهند ، قطعه : آدرسشرکت آذر فیوزایران

6-5722233-60311-5722233-837610311 ، کدپستی 161، پالک (خیابان فرودگاه)اصفهان، شهر صنعتی جی ، خیابان یکم آرا نیرو سپاهانایران

شرکت دالمنایران
 - 4واحد - طبقه سوم - ساختمان رازی - تهران ، خیابان فخررازی 

۱۸۵۷-۱۳۱۴۵ صندوق پستی 1314753933کدپستی  

021-66469022

021-66968407

021-66469022

021-66968407

6-5722233-60311-5722233-837610311 ، کدپستی 161، پالک (خیابان فرودگاه)اصفهان، شهر صنعتی جی ، خیابان یکم آرمان نیرو سپاهانایران

7212925 -72129250351 -89471389310351: ، کدپستی6 جاده جدید تفت، خیابان قائم، قائم3یزد، میدان ابوالفضل، بلوار آزادگان، کیلومتر :کارخانه شرکت پیچاز الکتریکایران

66718415-7021-66706115-898021. ، محله انقالب، انقالب، ضلع جنوب غربی چهارراه کالج، پ11تهران، منطقه شرکت صفدر ساسانیایران

نمايندگی های مجازهیوندای کرهایران

22055765-22027973021-19677021کد پستی - طبقه سوم  - 35پالک - خ شناسا - مقابل درب اصلی پارک ملت - خیابان ولیعصر - تهران ETIایستا توان صنعت ایران

شرکت مگ الکتریکایران
فلکه - شهر صنعتی البرز - قزوین :کارخانه6پالک - خیابان بیست و سوم  -  (وزرا)خیابان خالد اسالمبولی- تهران :دفتر مرکزی

بعد از ساختمان مخابرات- بلوار میرداماد غربی - دوم 

021-88712292

021-88727770

0282-2222883-5

021-88712292

021-88727770

0282-2222883-5

22263225-22907709021-2021،کوچه هشتم،پالک (بهروز سابق) ایران تهران میدان محسنی، خیابان سنجابیشرکت پارس شارایران

3743865137438691 جاده ترکان3کیلومتر -چهارراه شریف آباد-خ شهید عباس دوران-بلوارمدرس-شیرازنیرو ترانسایران

52مشهد شهرک صنعتی طرق،جاده سردخانه،خیابان سوم،پالکشرکت رضا ترانسایران
051- 33922000

051-33921080-1

051-3 3922000

051-33921080-1

7-5413465 3-7051-5413465 3 -9185113111051: کدپستی 379مشهد ، شهرک صنعتی طوس، بلوار صنعت ، خیابان هفتم ، شماره شرکت هریسایران

22015311-22015300021-۲021. پ- نبش کوچه شهريار  - (فرشته)فياضی . خ- ولی عصر  - ۱منطقه - تهران اشنایدرتله مکانیک

ENTEC(شرکت نوآوران برق آريا  )نمايندگی های مجاز کره

TAVRIDA(صنايع برق ارس  )نمايندگی های مجاز  روسیه

سرکابل و مفصل سرد

 C O LD  S HR INK

ریکلوزرو سکشناالیزر

فیوز فشار ضعیف45

46
 (P.TوC.T)سی تی و پی تی 

ولتاژ اولیه

(فیوز لینک)المنت 44

43

47
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               شرکت توزیع نیروی برق

                استان چهارمحال و بختیاری

:توضیحات

17: ويرايش 

فهرست تامین کنندگان و سازندگان مجاز 

سیستم مديريت يكپارچه EN-F- 50/05:  کد

: شماره

1401/06/31: تاريخ اعتبار 

1401/02/17: تاريخ

كد  -1304و1303واحد -طبقه سيزدهم-برج سپهر ساعي-جنب پمپ بنزين-نرسيده به پارك ساعي-خ وليعصر-تهرانپارس سوئیچایران

1433894431: پستي 

021-88554944

021-88554507

0241-7290712-14

0241-7290711

تهران، خيابان آزادي، ابتداي خيابان آزادي ، خيابان مير قاسمي ، تقاطع خيابان سعيد افشاريان با خيابان علي دهقان ، الکو پارس

1پالک 
6604415066084264 ( خط10

ABB-HD4نمايندگی های مجاز

SIEMENS131451653: كد پستي -جنب پمپ بنزين- جاده مخصوص كرج11كيلومتر -تهرانایران سوئیچ آلمان
021-44905576

021-44905574
021-44905576

66740959-66740960021-1145655571021: كد پستس  -16 و 15واحد - 11پ - ك مصباح كريمي-الله زار شمالي-تهرانآریان نیرو رای- هیوندایی 

32818906-028شهرک صنعتی کاسپين- قزوين -اتوبان کرج شرکت برنا کلید البرزایران

22015311-22015300021-1965938511021:  كد پستي 2پ -بن بست شهريار-(فرشته  )خ شهيد فياضي - خ وليعصر-تهرانتله مکانیک ایراناشنایدرفرانسه

−47158000-2301021 شمالی واحد 23طبقه - برج نگين رضا - بلوار اشرفی اصفهانی - تهران شرکت آرین کلید پارسایران

88842378-88831988021-1575943551021کد پستی - طبقه سوم - 186پ - بعد از بزرگراه مفتح - خ مطهری -  تهران شرکت سرو نیرو شیرازایران

34760629-34760630026-86026پ  - 5خ گلستان - شهرک صنعتی بهارستان - کمالشهر - کرج شرکت تابش تابلوایران

63492595-63492300021-1385763851021کد پستی   - 28پالک - ک دانش - مهرآباد جنوبی - ابتدای بزرگراه فتح آباد - تهران (پانیر  )شرکت پاالیش نیرو ایران

48
دژنکتور و سکسیونر گازی 

تابلویی
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               شرکت توزیع نیروی برق

                استان چهارمحال و بختیاری

:توضیحات

17: ويرايش 

فهرست تامین کنندگان و سازندگان مجاز 

سیستم مديريت يكپارچه EN-F- 50/05:  کد

: شماره

1401/06/31: تاريخ اعتبار 

1401/02/17: تاريخ

SIEMENS131451653: كد پستي -جنب پمپ بنزين- جاده مخصوص كرج11كيلومتر -تهرانایران سوئیچ آلمان
021-44905576

021-44905574
021-44905576

تهران، خيابان آزادي، ابتداي خيابان آزادي ، خيابان مير قاسمي ، تقاطع خيابان سعيد افشاريان با خيابان علي دهقان ، الکو پارس

1پالک 
6604415066084264 ( خط10

ABBنمايندگی های مجازایتالیا و آلمان

HVGکره جنوبی 
آریان نیرو  -( 2016بعد  ) هیوندایی

رای
66740959-66740960021-1145655571021: كد پستس  -16 و 15واحد - 11پ - ك مصباح كريمي-الله زار شمالي-تهران

22015311-22015300021-1965938511021:  كد پستي 2پ -بن بست شهريار-(فرشته  )خ شهيد فياضي - خ وليعصر-تهرانتله مکانیک ایراناشنایدرفرانسه

32818906-028شهرک صنعتی کاسپين- قزوين -اتوبان کرج شرکت برنا کلید البرزایران

6-33790681- 024 صندوق پستی1414-45135- کدپستی 4515131458-تهران -  جاده زنجان 5کيلومتر شرکت پارس سوئیچایران

  SELنمايندگی های مجاز ایتالیا

47158000-2301021 شمالی واحد 23طبقه - برج نگين رضا - بلوار اشرفی اصفهانی - تهران شرکت آرین کلید پارسایران

ایران
پانیر  )شرکت پاالیش نیرو 

)FULME N
63492595-63492300021-1385763851021کد پستی   - 28پالک - ک دانش - مهرآباد جنوبی - ابتدای بزرگراه فتح آباد - تهران 

دیژنکتور خالء 49
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               شرکت توزیع نیروی برق

                استان چهارمحال و بختیاری

:توضیحات

17: ويرايش 

فهرست تامین کنندگان و سازندگان مجاز 

سیستم مديريت يكپارچه EN-F- 50/05:  کد

: شماره

1401/06/31: تاريخ اعتبار 

1401/02/17: تاريخ

ABB-NX A-NX B-NX BDنمايندگی های مجاز

کلیه سکسیونرها موتوردار 

 و تابلوی ptو همراه با 

 ( RTU )کنترل از راه دور 

می باشند

ENTECنمايندگی های مجازکره

 ENTECسکسیونرهای 

صرفا با ارائه گارانتی از 

 )نمایندگی انحصاری 

 (شرکت نوآوران برق آریا

.مورد تایید می باشد 

32818906-028شهرک صنعتی کاسپين- قزوين -اتوبان کرج شرکت برنا کلید البرزایران

سکسیونر برناکلید البرز 

 با مدل    RTUصرفا با 

E TIMFC 101-N ,N1  ( 

مورد تایید می  (رله انتک 

باشد

نمايندگی های مجازاشنایدر

9-33931278-2031مجتمع کارگاهی شماره  - 14خ - شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان - اصفهان شرکت آتیه سازان انرژی آریاایران
بصورت مشروط وبرای مدت 

.سه ماه مورد تائید می باشد

KRIESنمايندگی های مجازآلمان

 HO R E S TMANN 

آلمان
۴۴۰۲۱۴۴۲۷۱۸۳۸02144271837طبقه اول واحد - مجتمع تجاری صدف - ستارخان بين فلکه اول صادقيه و چهارراه خسرو- تهران : دفتر مرکزی شرکت ستاره راه فردا

 HORESTMANNمایندگی

متعلق به شرکت ستاره راه فردا  

می باشد









µ

157879110218882249202188834851کد پستی  - 43پ - ک زاهدان - خ اورامان - خيابان استاد مطهری - تهران یراق آوران پویاایران
بصورت مشروط وبرای مدت 

.سه ماه مورد تائید می باشد

88050210-11021-88605909-3021واحد  -42پ - ك بهار- تقاطع شيراز-خ مال صدرا-ميدان ونك-تهرانبهین تجربه

سکسیونر قابل قطع زیر بار 

SF6گازی

آشکار ساز خطا51

50
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               شرکت توزیع نیروی برق

                استان چهارمحال و بختیاری

:توضیحات

17: ويرايش 

فهرست تامین کنندگان و سازندگان مجاز 

سیستم مديريت يكپارچه EN-F- 50/05:  کد

: شماره

1401/06/31: تاريخ اعتبار 

1401/02/17: تاريخ

88674334-5021 طبقه 283پالک - مابین ولیعصر و آفریقا - (وحید دستگردی)خیابان ظفر پارس جلفاایران

۲اصفهان، انتهای مشتاق سوم کوی سپاهان پالک : آدرسمهر بد پندار کیمیاایران

 :03135315391-

03135315392-

03135315393

03135315390

35315391-35315391031-13454031-81583: کد پستی-2انتهای مشتاق دوم ، ابتدای خیابان ارغوانیه ، کوی سپاهان ، پالک  –اصفهان : آدرسپرتو افشان اسپاداناایران

7531165403233116540323شماره - بعد از پل راه اهن سمت چپ کوی راه حق-اصفهان جاده اصفهان شیرازگروه  فنی مهندسی امید فیوزایران

شرکت سامانه های نوین افراایران
-18575:         کد پستی -، ساختمان سامان 3شیراز، بلوار چمران، خیابان محمودیه، کوچه شماره : آدرس دفتر مرکزی

71949

- 41: تلفکس 

07136540838

CHERYONG کره 

جنوبی
88050209-10021-88605909-2021واحد  -42پ - ك بهار- تقاطع شيراز-خ مال صدرا-ميدان ونك-تهرانبهین تجربه

69120000-135091591570600513پالک -بعد از چهار راه اول  - 3کشاورز - بلوار کشاورز - ميدان شهيد فهميده - مشهد  ( ESTOرعد  )ابتکار شبکه توسایران

(51) 3541 4390 375شماره - بلوار صنعت  -1فاز - مشهد، شهرک صنعتی توس توس فیوزایران

88801961-88801958021-1598688711021: كد پستي -5پ -خ ورشو-خ استاد نجات الهي-تهران کنتور سازی ایرانایران

88878889-8021-88878880-1434875391021: كد پستي - 1پ - ك روز- نرسيده به تقاطع همت-خ توانير-خ وليعصر-تهرانالکترونیک افزار آزماایران

5411389-10511-5412240-93851871110511: كد پستي -370پ -تقاطع بلوار تعاون-بلوار صنعت-1فاز -شهرك صنعتي طوس-مشهدبهینه سازان طوسایران

انواع کاور تجهیزات52

کنتور دیجیتالی53
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               شرکت توزیع نیروی برق

                استان چهارمحال و بختیاری

:توضیحات

17: ويرايش 

فهرست تامین کنندگان و سازندگان مجاز 

سیستم مديريت يكپارچه EN-F- 50/05:  کد

: شماره

1401/06/31: تاريخ اعتبار 

1401/02/17: تاريخ

5411389-10511-5412240-93851871110511: كد پستي -370پ -تقاطع بلوار تعاون-بلوار صنعت-1فاز -شهرك صنعتي طوس-مشهدشرکت بهینه سازان طوسایران

(51) 3541 4390 375شماره - بلوار صنعت  -1فاز - مشهد، شهرک صنعتی توس شرکت توس فیوزایران

88716156-88102351021-23021واحد  - 6طبقه  -422ساختمان -بعد از چهار راه قائم مقام - خ شهید بهشتی-تهرانشرکت الکتریک افزار ازماایران

22015311-22015300021-۲021. پ- نبش کوچه شهريار  - (فرشته)فياضی . خ- ولی عصر  - ۱منطقه - تهران اشنایدر

66537490تهران ستار خان خ نيايشپارس رلهDL ,FLمدل 

ZIG MO NDنمايندگی های مجاز

ZIG LOنمايندگی های مجاز

TDL104 وW1056070058-60684990511-33810511-91375صندوق پستي -147پ . و معلم25بين خ -بلوار جالل آل احمد-بلوار وكيل آباد-مشهدمشهد تدبیر نیرو

شرکت مگ الکتریکایران
فلکه - شهر صنعتی البرز - قزوین :کارخانه6پالک - خیابان بیست و سوم  -  (وزرا)خیابان خالد اسالمبولی- تهران :دفتر مرکزی

بعد از ساختمان مخابرات- بلوار میرداماد غربی - دوم 

021-88712292

021-88727770

021-88700340

0282-2222883-5

021-88712292

021-88727770

021-88700340

0282-2222883-5

20212291155302122263225پ - 8ک - خ سنجابی - میدان محسنی -تهران - ایرانپارس شارایران

ایران
گروه صنعتی الکتروپژواک آرین

(رضا ترانس)
-32400230-41051پالک -6خیابان صنعتت -شهرک صنعتی فناوریهای برتر- جاده قوچان28کیلومتر -مشهد

7-35413465-7051-35413465-9185113111051: کدپستی 379مشهد ، شهرک صنعتی طوس، بلوار صنعت ، خیابان هفتم ، شماره شرکت هریسایران

33437264-028 88240881-2021واحد  - 1طبقه - ساختمان پاتریس -  غربی 19نبش کوچه - خیابان پاتریس - تهران، شهر آرا : آدرسشرکت الکترومبدل آرمانایران

  Y O UNG  HWA    

کره جنوبی
44430241-44481775021-147668366021: کد پستی -140پ  -(شهید مخبری  ) متری گلستان شرقی35-سردارجنگل-بزرگراه همت-تهراننو آوران برق آریا

  JIN KWANG کره    

جنوبی
33936533-33912235021-9021واحد  - 2بلوک - ساختمان میالد-کوچه زوارئیان-خسعدی شمالی- تهرانتوان فاخته

3743865137438691 جاده ترکان3کیلومتر -چهارراه شریف آباد-خ شهید عباس دوران-بلوارمدرس-شیرازنیرو ترانسایران

55
ثبات دیجیتالی

( Data  Logger )

57

ترانس جریان فشار ضعیف 

(P .T, C .T )

MOF (  دستگاه اندازه گیری

( کیلوولت هوایی 20

56

انواع کنتور فهام 54
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               شرکت توزیع نیروی برق

                استان چهارمحال و بختیاری

:توضیحات

17: ويرايش 

فهرست تامین کنندگان و سازندگان مجاز 

سیستم مديريت يكپارچه EN-F- 50/05:  کد

: شماره

1401/06/31: تاريخ اعتبار 

1401/02/17: تاريخ

88716117-9021-88723337-1433633731021: کدپستی   - 23شماره - خ سوم- خ جمال الدین اسد آبادی-تهران ایران ترانسفو زنگانایران

3650909-100511-3650901-91735/14910511: صندوق پستی -شرکت فنی توس نیرو-مقابل شرکت گاز-بلوار شهید عباسپور-مشهدتوس نیروایران

88716117-88723337021-021شرکت بازرگانی ایران ترانسفو – ۲۳پالک  –خیابان سوم  –خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - تهران ایران ترانسفوایران

55228137-55228134021-1888719639021: كدپستي  -  خ ايران ترانسفوری-سه راه اول پااليشگاه تهران-ابتداي جاده قديم قم-شهر ري-تهرانایران ترانسفوریایران

88553963-88711471021-15876714411021: كدپستي  -16واحد -6پ-كوچه عرفان-باالتر از مطهري-خ ميرزاي شيرازي-تهرانترانسفورماتور سازی کوشکنایران

3573195988کد پستی - سمنان شهرک صنعتی شهميرزاد :            کارخانه 1468833846تهران کد پستی آریا ترانسفو شرقایران
021-88374335-8    

023-3111
021-88374339

بصورت مشروط وبرای مدت شش 

.ماه مورد تائید می باشد

88703617-6021-88703615-1433813643021: کدپستی  - 3ط - قدیم32پ -19/1نبش -خ ابن سینا-یوسف آباد-تهراننیرو ترانسفوایران

88716117-9021-88723337-1433633731021: کدپستی   - 23شماره - خ سوم- خ جمال الدین اسد آبادی-تهران ایران ترانسفو زنگانایرانترانسفورماتور خشک59

22704374-3021-22704372-19617021كد پستي -61واحد -11ط -برج فردوس-1777شماره -نرسيده به ميدان تجريش-خ وليعصر-تهرانفراکوایران

887986602188772067-1516963631021: كدپستي   - 7واحد -2ط -    جديد14پ -2روبروي شبكه -انتهاي خ الوند-ميدان آر انتين-تهرانصبا خازنایران

8819 5-52643واحد - طبقه سوم  - 18پالک - کوچه نوزدهم - خيابان بخارست - ميدان آرژانتين - تهران لیفاسااسپانیا

88882959-8021-88882956-1518844513021: كدپستي  - ط دوم-14پ -كوچه يكم-خ گاندي-تهرانپرتو خازنایران

60
خازن فشار ضعیف و فشار 

متوسط

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات58
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               شرکت توزیع نیروی برق

                استان چهارمحال و بختیاری

:توضیحات

17: ويرايش 

فهرست تامین کنندگان و سازندگان مجاز 

سیستم مديريت يكپارچه EN-F- 50/05:  کد

: شماره

1401/06/31: تاريخ اعتبار 

1401/02/17: تاريخ

88716117-9021-88723337-1433633731021: کدپستی   - 23شماره - خ سوم- خ جمال الدین اسد آبادی-تهران تجهیز نیروی زنگانایران

142122057933 ، واحد 54تهران ، خ شریعتی ، باالتر از میرداماد ، ک زیبا ، پ ارم شیمیایران
02122057933

0241 - 024122383272 - 42383273انتهای خیابان بهره وری - شهرک تخصصی روی - بعد از پلیس راه - جاده بیجار - نجان زنگان شیمیایران

88716117-9021-88723337-1433633731021: کدپستی   - 23شماره - خ سوم- خ جمال الدین اسد آبادی-تهران ایران ترانسفو زنگانایران

3650909-100511-3650901-91735/14910511: صندوق پستی -شرکت فنی توس نیرو-مقابل شرکت گاز-بلوار شهید عباسپور-مشهدتوس نیروایران

55228137-55228134021-1888719639021: كدپستي  -  خ ايران ترانسفوری-سه راه اول پااليشگاه تهران-ابتداي جاده قديم قم-شهر ري-تهرانایران ترانسفوریایران

7882228-78822020311-0311جنب نیروگاه –خیابان نیروگاه -اتوبان ذوب آهن  - اصفهان کوشش برق اصفهانایران

4563362-7031ه بوعلی سینا - شهرک صنعتی مورچه خورت - اصفهان شاهین ترانسفوایران

88066541-88064527021-1434933939021: کدپستی  - 12واحد -ط چهارم-451ساختمان -باالتر از پمپ بنزین- انتهای یوسف آباد-تهران نیرو پارت نگارایران

63

کشویی و  )فشار ضعیف )انواع تابلو 

- سنتی ) فشار متوسط  - (ثابت 

پست پد مانند (- (کشویی - کمپکت 

پستهای پیش ساخته

بر اساس لیست تامین کنندگان مجاز اعالم شده از طرف شرکت توانیر

روغن ترانس61

تعمیر کاران ترانسفورماتور62


