
                                                                                                                       
 

 اعضای کمیته ارزیابی صالحیت تامین کنندگان و سازندگان کاال :

 (کمیته دبیر) کاال فنی مشخصات و استاندارد تدوین گروه رئیس کنندگان، تامین و سازندگان بر نظارت دفتر مدیر نظارت، و مهندسی دفتر مدیر مهندسی، معاونت

 معاونت مهندسی

 لیست تولید کنندگان و تامین کنندگان کاالهای شبکه توزیع

 ضعیف فشار بخش (LV )> شبکه هوایی فشار ضعیف تجهیزات (OH) >   ضعیف فشار و شبکه کابل خودنگهدار یراق(CEQ) 

Document Code : LV-OH-CEQ 
Rev : 98/02/17 

 محل کارخانه شماره تلفن

ورود به  تاریخ

 لیست

 تغییراتآخرین  یا

 مشخصات محصول
/  نام محصول

 برند تجاری
 ردیف نمایندگیت / نام شرک

51/1/69 مشهد 051-36905131  5 ابتکار شبکه توس رعد E.STO کلمپ میانی - 

02/50/69 مشهد 09153037841  
 معابر 2*61 خودنگهدار کابل میانی کلمپ -

 0 الکترو نیروی شرق  ESB معابر 2*61 خودنگهدار کابل انتهایی کلمپ -

51/1/69 تهران 021-8854472-3  

 کلمپ میانی / کلمپ انتهایی -

 بست انشعابی مشترک -

 بست انشعابی شبکه -

 بست ترمینالی -

ENSTO 3 دانش اتصال کابل 

51/1/69 البرز 09394628172  

 کلمپ میانی / کلمپ انتهایی -

 بست انشعابی مشترک -

 بست انشعابی شبکه -

 ترمینالیبست  -

NETCO 4 نیرو تابان کنترل نتکو 

51/1/69 تهران 021-56585699  
 کلمپ میانی / کلمپ انتهایی -

 1 یراق گستر Yco بست ترمینالی -

51/1/69 تهران 021-88672530  
 کلمپ میانی / کلمپ انتهایی -

 9 شرکت رهشاد RDC بست ترمینالی -

24/55/69 البرز 026-36670291  

 کلمپ میانی -

 بست انشعابی مشترک -

 بست انشعابی شبکه -

 بست ترمینالی -

PASARGAD 7 نگین پروژه پاسارگاد 

0913-1590396 
0913-4540462 

51/1/69 یزد  8 توان الماس کویر  آمپر 611کلید فیوز کابل خودنگهدار  - 

 

 



                                                                                                                       
 

 اعضای کمیته ارزیابی صالحیت تامین کنندگان و سازندگان کاال :

 (کمیته دبیر) کاال فنی مشخصات و استاندارد تدوین گروه رئیس کنندگان، تامین و سازندگان بر نظارت دفتر مدیر نظارت، و مهندسی دفتر مدیر مهندسی، معاونت

 معاونت مهندسی

 لیست تولید کنندگان و تامین کنندگان کاالهای شبکه توزیع

 

 محل کارخانه شماره تلفن

ورود به  تاریخ

 لیست

 تغییراتآخرین  یا

 مشخصات محصول
/  نام محصول

 برند تجاری
 ردیف ت / نمایندگینام شرک

51/1/69 تهران 021-22025918  6 مانا نیرو SL کلمپ میانی - 

 08/23/67 تهران 02188614984

 کلمپ میانی -

 بست انشعابی مشترک -

 بست انشعابی شبکه -

 درپوش انتهایی کابل خودنگهدار -

BBT 52 بهین تجربه 

021-22028028 

021-22055765 
 58/52/67 تهران

 :آمپر مدل های 611کلید فیوز کابل خودنگهدار  -

L279-L280-L281 
 K532مدل 2/6-22ک سایز بست انشعابی مشتر -

 K555مدل  22-52ه سایز بست انشعابی شبک -

 K439مدل  2/6-1سایز بست انشعابی روشنایی معابر  -

ETE 55 ایستا توان اتصال 

 50 پایا نیرو مهر پویان P.N.M.P وینچ کلمپ کابل سرویس - 57/20/68 مشهد 051-36203644

 توضیحات :

  قرار گرفت و تایید مجدد منوط به رضایت در دوره بهره برداری است.لیست  در( ماه 9)و محدود ( عدد 5222)بصورت مشروط  "پایا نیرو مهر پویان"شرکت    

 

  


