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 نام سازنده )کارخانه( ز فنیامتیا کاالی مورد تایید آدرس شماره تلفن مواردی از مالحظات کنترل در مرحله تحویل

 اسپیسر فشار ضعیف و متوسط -1

درج نام سازندهیا عالمت اختصاری مربوطه بر روی بدنه و تاریخ -

سال از تاریخ ساخت گذشته باشد 2ساخت روی مقره که حداکثر   

قسمت های فوالدی گالوانیزه، متقارن و صاف باشد-  

 بهین تجربه )کی الین( 85  10تهران خ مالصدرا پالک 8-02188614984

 برق رود کلیدود 85  12تهران خ مالصدرا  خ شاد پالک 02188651452

 بسپار سازه الوند 85  12پالک تهران خ بهرنگ 02122781909

 سیمکاتک 85  10غربی شماره 7جاده دماوند خ  02177348623

 تابان نوین 85   

 آشکارساز خطا -2

 سازنده بر روی تجهیزنو ، سالم و حک نام -

 قابلیت سهولت نصب - 

 رسانش انرژی نوین 85  1تهران بلوار آیت اله کاشانی پالک 02144002535
 اشنایدر( بهین تجربه )نوترول و 85  10تهران خ مالصدرا پالک 8-02188614984

 پیشرو افزار 80 آلمان  kries برند تهران خ سعدی جنوبی 02133984458

 و خازن روشنایی ایگنتور -3

 نو ، سالم و فاقد هرگونه زنگ زدگی در ترمینالها-

 متناسب با نوع چراغ-

 وجود دیاگرام نحوه اتصال به شبکه-

 درج نام سازنده و مشخصات بر روی بدنه-

 رهشاد 87   
 نوید ایگنتور 87   
 پیشرانه 87   

 امواجشیوا  84  16اصفهان خ حمزه اصفهانی پالک 03132645687
 صنایع روشنایی شمس 80   

 آرا الکترونیک پایا 79   

 باالست چراغ -4

 نو ، سالم و فاقد هرگونه زنگ زدگی در ترمینالها-

 متناسب با نوع چراغ-

 وجود دیاگرام نحوه اتصال به شبکه -

 درج سازنده و مشخصات بر روی بدنه-

 راما الکتریک 87   
 باالست ایران 85   

 آرش ترانس 82   
 آژیراک )کیهان( 82   
 سیگما ترانس 82   

 بدنه جعبه انشعاب -5

 حک نام سازنده و مشخصات برروی بدنه انشعاب-

 مطابق با آخرین دستور العمل ابالغی شرکت توزیع باشد-
 ساخت نیرو 90   

 مازیار صنعت بابل 85   

 صالح صنعت آمل 85   

 تولیدی صنعتی شبکه 85  تهران 09121195455

 ذوب فلزات اتحاد قائمشهر 80   

 برقگیر -6

 کیلوآمپر باشد 10کیلوولت و  24برقگیر  -

 نام سازنده و سال ساخت برروی برقگیر درج شده باشد -

 وجود پایه برقگیر برای نصب مستحکم برقگیر الزامی است -
 

 انتقال برق پارس )سرامیکی و پلیمری(تجهیزات  85  40تهران خ چهلستون پالک 02188974091

 (Tri-Delta)بهین تجربه  85  10تهران خ مالصدرا پالک 8-02188614984

01144661813 

09123389621 

 تدبیر مولد تابان 84  شهرک صنعتی چمستان-نور

خ -خ کالهدوز-خ شریعتی-تهران 02122772310

 آقامیری
 بسپار سازه الوند 83 

 توس 81  شهرک صنعتی توس-مشهد 0511541301

 031344142770 

09131135562 

 انتقال توان پایدار )پایا( 80  شهرک صنعتی دولت آباد-اصفهان

 پایه بتنی -7

بابل کمربندی غربی نبش  01132334366 

 34توحید

 (13مازیار صنعت )  

 (15پایه مازند )   آمل کمربندی هزار سنگر 09111215181
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 (17تیرسازی چیکرود شمال )کاملی( )   جویبار انارمرز 09113234266
 (18تیرساز نیروی غرب )   سلمانشهر شهرک صنعتی 01924943701
 (19شاهدژ نیروی نکا )   نکا شهرک صنعتی نکا 09113520180

 (20تیرسازی رخشنده گستر )   نوشهر کوشکسرا 09111914521
 (21کاسپین تیر چالوس )   کمربندیچالوس  09111912627

 (22بهمن محمودآباد )   محمودآباد بیشه کال 09113125921

 (24تیرسازی چالوتیر محمودآباد )   محمودآباد -کمربندی آمل  09112208548

01144782247 

09111276893 

پشت شهرک  –محمود آباد 

 صنعتی شهدای محمود آباد
(25)رویال سازه محمود آباد    

 –میدان معلم  –بابلسر  09113121839 

 کمربند ی غربی 
 خزر تیر  بابلسر   

پایه فلزی گالوانیزه چند وجهی -8  

که ابعاد هشت ضلع برابر و  4ساخته شده از ورق آهنی نمره  -

 متقارن بوده و درزمی باشد

متری که  6متری و یک قطعه  3متری یک قطعه  9در پایه های -

 داخل هم قرار می گیرند سانتی متر در 50

میلیمتر که  15سانتی متر و ضخامت  40صفحه مربعی به ابعاد  -

میلیمتر به پایه  15به همراه هشت گوشه مثلثی به ضخامت 

 جوشکاری شده است

سانتی متر و هماهنگ با  22سوراخهای صفحه به قطر  -

 فوندانسیون بکار رفته باشد

سانتی متری از کف و دارای  150دریچه بازدید در ارتفاع حدودا -

 قفل سوئیچی

گالوانیزه پس از جوشکاری و سوراخکاری انجام شود و حداقل به  -

میکرون باشد. ضمنا قطعات مختلف پایه همزمان  85میزان 

 گالوانیزه شود تا همرنگ باشند

 حک نام سازنده برروی پایه -

 آرم )برقیران( 93   

 فراساز 93  61پالک تهران خ فتحی شقاقی  02144031731

 ساخت نیرو 92   

 ابنیه گستر )نور فلز شایان( 90   

 خورشید طبرستان 88   

 مازند نور 88   

 نور سازه توس 88   
 خزر برق ساحل 88   

 مازیار صنعت 88   09111113100

 تعاونی بدر فوالد تهران 87  تهران 02136423283
 سیما تاق 86   

 مه نیرو 85  شهرک صنعتی سلمانشهر 09111911715

 صنایع روشنایی پارتاک نور 80  منطقه صنعتی اشترجان-اصفهان 03136290583 

مجتمع -ابتدای چهارباغ -اصفهان 031360204848 

 تجاری کوثر
 احداث گستر نیروی پارس 80 

 تابلو توزیع فشار ضعیف و تابلو کنتوری -9

پالک مشخصات که کلیه مشخصات تابلو نو، سالم و دارای  -

 و نام سازنده تابو برروی آن درج شده باشد

کلیه ابعاد تابلوها، نقشه داخلی و چیدمان مطابق با   -

آخرین دستور العمل ابالغی شرکت توزیع غرب مازندران 

 باشد

میلیمتر و  2ضخامت ورق در تابلوهای توزیع حداقل  -

 میلیمتر باشد 1.5تابلوکنتوری 

 میکرون باشد 90حداقل ضخامت رنگ  -

خروجی و کنتور و  -در تابلو کنتوری فیوزهای ورودی -

 .سرسیم ها شماره گذاری شوند

 

 جاده فرح اباد 7کیلومتر  ساری 01133033002-5

 جنب هنرستان فیروزبان
 تابش رعد مازند 90 

 قاپوفرمان گستر عالی  87  شهرک صنعتی منصور کنده –بابل  0111317333

 –خیابان شهید کریمی  –نوشهر  01152222374

 کوچه شهرک صنعتی
 برق و صنعت حسینی  86 

09111510962 

01133343356 

 مازند تابلو ساری 86  ایمانی -ساری 

01154392823 

09111900624 

جاده نشتارود  5کیلومتر  –تنکابن 

 بلوار شهید رزاقی   –
 برق پارس تنکابن 85 

 کهکشان اشتیاس  85  جاده  نشتارود  5کیلومتر  –تنکابن  01154263023

 –محمود اباد روستای ترسیاب  01144786012

 جنب نمایندگی سایپا
 الکترو کاسپین شمال 85 

خیابان صنعتی بابا طاهر   -نوشهر  01152332379

 21صنعت  –
 مهریار تابلو کاسپین  85 

 صنایع برق خیری  85  نوشهر  01152226041

 تابش تابلو شرق 85  تهران شهرک صنعتی عباس آباد 02136425210

 الکترو تابلو 84  اتوبان قائمشهر  15کیلومتر  01142195961

شهرک  –جاده دریا  -ساری  01133345819

 صنعتی شهید رجایی
 خزر برق ساحل 82 

 کار آمل اخگر 82  جاده آمل  11کیلومتر   -آمل  01212382337

 صنایع برق مدرن نیرو  81  البرز شهرک صنعتی هشتگرد  02644221450
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 نام سازنده )کارخانه( امتیاز فنی کاالی مورد تایید  آدرس شماره تلفن مواردی از مالحظات کنترل در مرحله تحویل

 ترانس جریان فشار ضعیف -12

 درج نام سازنده و مشخصات ترانس جریان برروی بدنه-

 نحوه نصب برروی بدنهترسیم دیاگرام -

 نو، سالم و فاقد هرگونه زنگ زدگی دریچه ها و بدنه-

 نیرو ترانس 90  تهران خ ولی عصر 02188701414
 نوین هریس پویا 90   

 مگ الکتریک 88  تهران 02188365595

 رضا ترانس )گروه صنعتی الکترو پژواک آرین( 88  مشهد 05132400236

 دلکسی الکتریک )نوآوران صنعت( 83  شیراز 07136234375

02833455091  

02188240881 

شهرک صنعتی لیا جنب  –تهران 

 انتظامات 
 الکترو مبدل آرمان 80 

 آمل مهرگستر طبرستان 81  آمل 01144242207 

یرون یزتجه ینپرش 80  تهران 02188644285  

 الکترو رعد گلستان 80  گلستان شهرک صنعتی آقچلی 01733313393

 طبرستان تابلو آریا 80  3کرج خ اکسیژن پالک  02633309303

 مازیار صنعت  80  اتوبان بابل به قائمشهر  7کیلومتر  01135155

01143248867 

09114422006 

 کاسپین الکتریک شمال 80 فقط کامپوزیتی امل کمربندی هزار سنگر و هراز

 رسانش انرژی نوین 73  1تهران بلوار آیت اله کاشانی پالک 02144002535

بزرگراه آسیایی 12مشهد کیلومتر  05115420888

 ک صنعت
 کیان تابلو امتیازدهی منوط به ارائه اولین پروژه

 کیلوولت توزیع 20تابلوها و پست های کمپکت  -10

شرکت های کیان تابلو و الکترو رعد گلستان فقط مجوز 

تابلو فشار متوسط کمپکت و سایر شرکت ها مجوز تابلو 

 کمپکت را دارند.فشار متوسط کمپکت و پست 

جاده فرح  7کیلومتر ساری  01133033002-5

 جنب هنرستان فیروزبانآباد

 تابش رعد مازند 87 

 نوآوران برق آریا 85  104تهران خ مخبری شرقی پالک 02144481770

)به نمایندگی توان   sionl زیمنس سری 85  جاده مخصوص سه راه ارج-تهران 02122926331

 پیشتاز کلید(
-اتوبان قائمشهر به ساری-قائمشهر 01142193868

 جنب فرش ساوین
تابلوهای فشار 

 متوسط و کمپکت  

 الکتروتابلو 84

 تابش تابلو شرق 83  تهران شهرک صنعتی عباس آباد 02136425210

 صنایع برق مدرن نیرو  81  البرز شهرک صنعتی هشتگرد  02644221450
صنعتی  شهرک-کمالشهر-کرج 02634760630

 بهارستان
 تابش تابلو 81 

شهرک صنعتی ماشین -مشهد 05132400485-5

 سازی و فناوری برتر
 پرشین تابلو تابان 81 

 پرشین تجهیز نیرو 80  تهران 02188644285

 طیف اسا 80  1تهران خ علی دهقان پالک 02166005043

 الکترو رعد گلستان 80 کمپکت فشار متوسطتابلو  گلستان شهرک صنعتی آقچلی 01733313393
 تابلو صنعت توان 80  تهران 02144404213
 آسیا بهین برق 78 پست کمپکت فلکه دوم صادقیه-تهران 021440000520
 رسانش انرژی نوین 73  1تهران بلوار آیت اله کاشانی پالک 02144002535
بزرگراه آسیایی 12مشهد کیلومتر  05115420888

 ک صنعت

فشار امتیازدهی منوط به ارائه اولین پروژه )تابلو 

 کمپکت( متوسط
 کیان تابو

 (MOF)ترانس اندازه گیری  -11

 نیرو ترانس 80  تهران خ ولی عصر  02188701414 

ارائه ضمانت گارانتی و خدمات پس ازفروش بعد از نصب بدون 

 هیچ قیدو شرطی
بزرگراه همت خ سردار  –تهران  0214448177

 جنگل
Young Hwa 81  نوآوران برق آریا 
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بلوار  –شهرک صنعتی یزد  –یزد  03537272010

 اقاقیا 
 پارس شار بارز 80 

 کیلوولت 20ترانس جریان و ولتاژ  -13

روی پالک بطوری حک نام سازنده و مشخصات ترانس -

 در داخل تابلو نصب گردد که به سهولت قابل رویت باشد
 مگ الکتریک 90  تهران 02188365595
 نیرو ترانس 87  تهران خ ولی عصر  02188701414

 برای بی باری ’Bیا  ’Cبرای تلفات بارداری و گروه  Cیا  Aترانسفورماتور )با تلفات پایین( گروه  -14
 فاقد هرگونه عیب ظاهری و ضرب خوردگی باشدنو، سالم و -

 پالک مشخصات ترانس سالم و محکم باشد -

 مشخصات پالک با ضمانت نامه مطابقت داشته باشد -

 رنگ ترانس مناسب بوده و فاقد زنگ زدگی باشد-

 سلیکاژل بنفش رنگ و ترانسفورماتور فاقد روغن ریزی باشد-

 ایران ترانسفو )زنگان( 90  تهران  –زنجان  4زنجان کیلومتر  02433791184

 –جاده قدیم ساوه  45کیلومتر  02156417796

 شهرک صنعتی پرند 
 ایران ترانسفو )صنعت ری( 90 

01333884152/02

188705672 

 فونیرو ترانس 85  شهرک صنعتی  –رشت 

 کوشکن 85  زنجان شهرک صنعتی شماره یک  02432221400

 توس نیرو 85  مشهد جاده سرخس  05113650900

 آریا ترانسفو شرق 85  شهمیرزاد -سمنان  0233111 

 ایگنتور-چراغ الکپشتی دایکاست با خازن و باالست -15

طراحی مناسب چراغ و استحکام قسمتهای مختلف -

 خصوصا شیشه

 هماهنگی با بازو چراغ جهت استحکام نصب-

ورود آب ، آب بندی مناسب چراغ جهت جلوگیری از -

 گرد و غبار ، حشرات و پرندگان

وجود فاصله مناسب بین المپ تا شیشه جهت جلوگیری -

 از داغ شدن و ترک خوردگی شیشه

 تطابق چک و ایگنتور با قدرت نامی چراغ-

 مازی نور 95  بابل 01132383911
 گلنور 90  اصفهان خ فردوسی  0313221157

 آرم 90   

 جار 90  تهران 02177603015

 فجر 85   

 صنایع روشنایی رضا )رضاپور( 80   
 نوافرم 80   
 خورشید طبرستان 80   
 کلوته نور 80   

 اصفهان آلومین )تکنور( 80  اصفهان 03145643333
 شایان برق 72  5تهران خ مطهری پالک 02188709264

 کیلو ولت 20خازن  -16

 صنعت سا لیفا 80  22الوند پالکتهران ابتدای خ  02188192643 

 ( و خالء تابلوییKv20)  SF6دژنکتور و سکسیونر   -17

 کیلوآمپر 12.5قدرت قطع اتصال کوتاه حداقل -

 حک نام سازنده بر روی سکسیونر-

ارائه ضمانت نامه معتبر که با شماره سریال درج شده روی 

 پارس کلید تابانپالک مطابقت داشته باشد

 پارس سوئیچ 87  زنجان 02433790712
 ایران سوئیچ 87   

 اشنایدر الکتریک 85  تهران 02122015300
 (NBA-)نمایندگی نوآوران برق آریا Sel ,vei 85  104تهران خ مخبری شرقی پالک 02144481770
 )نمایندگی پرشین تابلو( OEMB 85  3کوشش 7مشهد صنعت 05132400485

-جاده قوچان25کیلومتر -رضویخراسان  05132400485-9

 شهرک صنعتی ماشین سازی
 پارس کلید تابان 85 

 (ABBآسیا بهین برق ) 80  104تهران بلواراشرفی اصفهانی پالک 02144000520
 الکو پارس 81  1تهران خ میرقاسمی پالک 02166044150
 (MELCOS)آرین کلید پارس  76  7راهی قلهک پالک2تهران باالتر از  02122926331
 (فرانسه /CAHORSتوان پیشتاز الکتریک ) 73  جاده مخصوص سه راه ارج –تهران  02142521489
خ کارگر شمالی خ دوم  -تهران 02144002535

 40پالک

 (الیمسان )دانش انرژی سریر 75 

 ( به نمایندگی تابش رعدSarelآذر کلید ) 75  6تهران خ منصور پالک 02188727148

 رکلوزر -18

 کیلوآمپر12.5قدرت قطع اتصال کوتاه حداقل -

 حک نام سازنده بر روی رکلوزر-

ارائه ضمانت نامه معتبر که با شماره سریال درج شده روی پالک -

 مطابقت داشته باشد

 (NBA-)نمایندگی نوآوران برق آریا VEI 85  104تهران خ مخبری شرقی پالک 02144481770
 )با نمایندگی برق ارس( TAVRIDA 85  تهران 02188835056
 )با نمایندگی آسیا بهین برق( ABB 75  104تهران بلواراشرفی اصفهانی پ 02144000520
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 نام سازنده )کارخانه( امتیاز فنی کاالی مورد تایید آدرس شماره تلفن مواردی از مالحظات کنترل در مرحله تحویل

 رله ثانویه -19

 تنظیم و کاتالوگ مربوطهارائه دستورالعمل -

 درج نام سازنده و مشخصات کلی رله بر روی بدنه-

 

 حیات صنعت البرز )حصا( 85  985تهران خ شریعتی پالک  02122884350

 همیان فن 85  تهران 09121306806

خیابان قائم مقام  -تهران 02188140081

 فراهانی
 (fanoxفانوکس ) 85 

 پهر نیرو کنترل 81  بلوار مدرسیزد م خاتمی  03516290380

 توان پیشتاز کلید 80  59تهران بلوار گلها پالک 02144521489

(Microelectrica Scientifica) 

 ساعت نجومی -20

تهران الله زارنو پاساژ  02166346147 

 ابراهیمی
 پرشین ارم )هگر( 85 

اصفهان خ حمزه اصفهانی  03132645687

 16پالک
 شیوا امواج صنایع برق 80 

 سرکابل و مفصل -21

 شده باشدنو ، سالم و نام سازنده برروی آن درج -

 متناسب با محل نصب سرکابل داخلی یا خارجی باشد

کابلشوی متناسب با نوع کابل و محل اتصال کابلشو یکی -

 از انواع مسی آلومنیومی و یا آلومنیوم به مس باشد

 پارس جلفا )ریکم( 85  10پالکتهران خ هفتم غربی  02177121066

 دانش اتصال کابل 85  21تهران خ میرعماد پالک  02188544772
 آرین مفصل 82  تهران خ شریعتی ک سینا 02122692676
 چسب کار 81  تهران خ اتحاد خ هفتم غربی 02177121066

 کیلوولت 20سکسیونر هوایی  -22
 کیلوآمپر 12.5قدرت قطع اتصال کوتاه حداقل -

 حک نام سازنده برروی سکسیونر-

ارائه ضمانت نامه معتبر که با شماره سریال درج شده روی پالک -

 مطابقت داشته باشد

 (OEMB) پرشین تابلو 85  3کوشش 7مشهد صنعت 05132400485

تهران بلواراشرفی اصفهانی  02144000520

 104پالک
 80 ABB )با نمایندگی آسیا بهین برق( 

تهران خ مخبری شرقی  02144481770

 104پالک
 80 Sel نمایندگی نوآوران برق آریا(-NBA) 

 نیومی )با مغز فوالد و بدون مغز فوالد(یسیم آلوم -23

نو ، سالم، با گام مطابق استاندارد و با یک پیچش یک -

 دست و کارخانه ای روی قرقره باشد

همچنین قطر مغزی فوالد و رشته های آلومنیومی و  -

 تعداد آنها با جدول استاندارد مطابق باشد

 وزن یک متر از سیم با جدول استاندارد مطابق باشد -

 رسا خطوط شهرکرد 90 موارد مورد تایید توانیر  
 سیمکات 90 موارد مورد تایید توانیر  
 توسعه برق ایران 90 موارد مورد تایید توانیر  
 صنایع کابل کاشان 90 موارد مورد تایید توانیر  

 گروه صنعتی پویا غرب 90 موارد مورد تایید توانیر  
 آلومتک 90 موارد مورد تایید توانیر  

 سیم و کابل ابهر 90 موارد مورد تایید توانیر 14تهران خ الله زارنو پالک  02166755911
 هادی برق 90 موارد مورد تایید توانیر  

تالش شمالی مشهد بلوار  05115413277

 10خ

 سیم و کابل مشهد 89 موارد مورد تایید توانیر

 سیم راد سما 85 موارد مورد تایید توانیر 507تهران الله زارنو پالک 02166344000
 پارس نما 85 موارد مورد تایید توانیر  

 سازه های نوین تبریز 85 موارد مورد تایید توانیر  
 پارس )آلفا بتن( آلفا صنعت 80 موارد مورد تایید توانیر 16پالک تهران خ کالهدوز 02122783158

 آریا کابل فدک 80 موارد مورد تایید توانیر  
سیم و کابل مدرن هراز آمل )سیم  80 موارد مورد تایید توانیر  

ACSR) 
 سیم کوثر سپاهان )سیم اختر( 80 موارد مورد تایید توانیر  

نارنجستان  تهران بلوار 02156233070 

 4گلبرگ

 سیم تاپ سپهر 80 موارد مورد تایید توانیر

 نام سازنده )کارخانه( امتیاز فنی کاالی مورد تایید آدرس شماره تلفن مواردی از مالحظات کنترل در مرحله تحویل

 سیم مسی -24

 نو ، سالم و فاقد هرنوع زدگی باشد-

 تطابق سطح مقطع و تعداد رشته ها با استاندارد -
 تولیدی دنیای مس کاشان 90 موارد مورد تایید توانیر  
 سیم و کابل رسا 90 موارد مورد تایید توانیر  
 رسا خطوط شهرکرد 90 موارد مورد تایید توانیر  
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 صنایع کابل کاشان 90 موارد مورد تایید توانیر  
مشهد بلوار تالش شمالی  05115413277

 10خ

 سیم و کابل مشهد 89 موارد مورد تایید توانیر

 (440mmفیوز کات اوت )با حداقل فاصله خزشی  -25
نو و سالم بودن کات فیوز و مرغوب بودن کاالی بکار رفته شامل -

 مقره و پیچ مهره متحرک

 نام سازنده، ساخت و مدل کاال برروی آن درج شده باشد-

وجود پایه مناسب که امکان نصب مستحکم کات فیوز را فراهم -

 کند

مرغوب بودن قسمت فنری تیغه جدا ساز و کات اوت فیوز و نقره -

 اندود بودن آن

 دالمن 85  تهران 02166469022
 بسپار سازه الوند 82  12تهران خ بهرنگ پالک 02122781909
 نیرو کلید پارس 81  7تهران خ شریعتی پالک 02122867919

 توس نیرو 80   
 مانه پرتو 80   

 آرا نیرو سپاهان )فقط پلیمری( 80  اصفهان 03135722234

 HRCفیوز کاردی )تیغه ای(  -26

 متناسب بودن نوع و تیپ فیوز با توجه به کاربرد-

 کیلوآمپر 15دارای قدرت قطع اتصال کوتاه حداقل -

متناسب بودن اندازه تیغه فیوز بطوری که به سهولت در -

 پایه فیوز نصب یا جدا گردد

 (ETIایستا توان صنعت ) 85  تهران 02122028028
 یاوند خراسان 85  مشهد 05135413249
 پیچاز الکتریک 85  یزد بلوار کاج 03537226800

 آرین صنعت 85   
 صفدر ساسانی 80  تهران 02166706115
مشهد بلوار فردوسی پالک  05137688380

45 

 فیوز صنعت مشهد 80 

 پارس فیوز 80   

 فیوز مینیاتوری -27

مجهز به رله های حرارتی و مشخص بودن دیاگرام رله ها -

 برروی بدنه فیوز

 دارای نشانگر قطع و وصل برروی فیوز-

 مناسب بودن تیپ فیوز با توجه به کارکرد مورد نظر-

 لگراند )البرز( 89  تهران 02188504632
تهران الله زارنو پاساژ  02166346147

 ابراهیمی

 پرشین ارم )هگر( 89 

 (ETIایستا توان صنعت ) 85  تهران 02122028028
 دلکسی الکتریک )نواوران صنعت( 83  شیراز 07136234375

بلوار اشرفی -تهران 02144828350-51

 اصفهانی
 پارس توان آزما 82 

 )با ضمانت نامه پارس نیرو سان( LS 81  تهران 02187133000
 کوپ فارسیان 81  تهران 02155630181
تهران خ سعدی شمالی  02177686085

 629پالک

 الکترو کاوه 81 

 رعد 81  20اصفهان بزرگراه آزادگان خ 03133802026
 (HYUNDAI) آریان نیروی رای 81  خ قائم مقام فراهانی-تهران 02188304502
تهران فلسطین شمالی  02188956738

 4پالک
 پارس فانال(پارس حفاظ )با برند  80 

03517272806 

03517272246 

 C25, C16,B25,B16 شهرک صنعتی یزد  –یزد 
6KA 

 صنایع برق زاویر  80

بعد –تهران خیابان مطهری  02188553438

 از میرزای شیرازی 

 لنا افرا تاب  CANEL 80  فیوز با برند 

 c40 c16 c20کلیدمینیاتوری تک پل - بهشت غربی8اصفهان خ  03112654534

 کیلوآمپر6با ظرفیت اتصال کوتاه 

با  B32کلیدمینیاتوری تک پل و نول -

 کیلوآمپر6ظرفیت اتصال کوتاه 

با ظرفیت  C40کلیدمینیاتوری سه پل

 کیلوآمپر6اتصال کوتاه 

 سانیر 77

 )چیره نیرو توان( چنت 76  تهران 02188418997
 پارس تکنولوژی 75  شیراز 07136234375

 20KVکابل خودنگهدار  -28

قرقره کابل بایستی نو و سالم بوده و پالک آن سالم و مستحکم -

 و مطابق با کابل اعالم شده توسط پیمانکار باشد

کابل بایستی استاندارد و با پیچش یک دست و کارخانه ای -

 .برروی قرقره باشد

 .نام کارخانه و مشخصات کابل برروی کابل درج شده باشد-

 سیم و کابل ابهر 94 موارد مورد تایید توانیر 14تهران خ الله زارنو پالک  02166755911
 سیمکو 93 موارد مورد تایید توانیر  

 سیم و کابل یزد 92 موارد مورد تایید توانیر یزد 03538254858
 کابل البرز 92 موارد مورد تایید توانیر ابهر شهرک صنعتی هیدج 02425751750

 کابل سازی ایران 90 موارد مورد تایید توانیر  
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مسنجر و رشته های هادی و میزان عایق همچنین تعداد قطر -

 .آنها با جدول استاندارد مطابق باشد

 .وزن یک متر از کابل با جدول استاندارد مطابق باشد-

مشهد بلوار تالش شمالی  05115413277

 10خ
 مشهدسیم و کابل  89 موارد مورد تایید توانیر

 افق البرز 89 موارد مورد تایید توانیر  

 نام سازنده )کارخانه( امتیاز فنی کاالی مورد تایید آدرس شماره تلفن مواردی از مالحظات کنترل در مرحله تحویل

 کابل خودنگهدار فشار ضعیف -29

 حک نام سازنده و مشخصات کامل برروی قرقره کابل -

 xlpeکابل خودنگهدار آلومنیومی فشار ضعیف با روکش -

حک یا چاپ نام سازنده و مشخصات کامل کابل برروی  -

 کابل

 تطابق سطح مقطع و تعداد رشته ها با استاندارد -

 .نو ، سالم و فاقد هر نوع زدگی باشد -

 

 سیمکو 93 موارد مورد تایید توانیر تهران 02166808725
 کابل البرز 92 موارد مورد تایید توانیر شهرک صنعتی هیدجابهر  02425751750

 سیم و کابل ابهر 92 موارد مورد تایید توانیر 14تهران خ الله زارنو پالک  02166755911
 سیم و کابل یزد 92 موارد مورد تایید توانیر یزد 03538254858

 کابل سازی ایران 90 موارد مورد تایید توانیر  
مشهد بلوار تالش شمالی  05115413277

 10خ
 سیم و کابل مشهد 85 موارد مورد تایید توانیر

تهران خ مطهری ک مسجد  02188828682

 5پالک

 سیم و کابل همدان 85 موارد مورد تایید توانیر

 سیم و کابل مخابراتی و قدرت خراسان 85 موارد مورد تایید توانیر مشهد 05135411500
 مسین 85 موارد مورد تایید توانیر تهران 02122250382
 پارس )آلفا کابل( آلفا صنعت 83 موارد مورد تایید توانیر 16تهران خ کالهدوز پالک 02122783158
 رسانا کابل 82 موارد مورد تایید توانیر 10تهران خ قابوسنامه پالک 02188315194
 سیم و کابل پیشرو رفسنجان 82 موارد مورد تایید توانیر 137یزد بلوار دانشجو پالک  03538266670
 سیم و کابل مازندران  82 موارد مورد تایید توانیر آمل شهرک صنعتی امام زاده 01144203386
 سیم و کابل اختر 80 موارد مورد تایید توانیر اصفهان خ امام خمینی 03113367400
تهران جاده خاوران شهرک  02166344000

 صنعتی ایوانکی 
 سیم رادسما  80 موارد مورد تایید توانیر

تهران بلوار نارنجستان  02156233070

 4گلبرگ

 سیم تاب سپهر 81 موارد مورد تایید توانیر

 کیان کابل یزد 78 موارد مورد تایید توانیر یزد 03537202701

 kv 0.6/1کابل فشار ضعیف زمینی و کابل انشعاب ولتاژ  -30

 تطابق سطح مقطع و تعداد رشته ها با استاندارد

 نو ،سالم و فاقد هرنوع زدگی باشد -

حک نام سازنده و مشخصات کامل کابل برروی قرقره و  -

 کابل 

از نوع  PVCکابل مسی فشار ضعیف دارای عایق -

NAYY  ویا آلومنیومیNAYY  با دو روکش برروی

 هادی

قرقره کابل بایستی نو و سالم بوده و پالک آسالم و  -

 مستحکم و مطابق با کابل اعالم شده توسط پیمانکار باشد

کابل بایستی استاندارد و با پیچش یک دست و کارخانه -

 ای برروی قرقره باشد

نام کارخانه و مشخصات کابل برروی کابل درج شده  -

 باشد

جر و رشته های هادی و میزان عایق همچنین قطر مسن -

 تعداد آنها با جدول استاندارد مطابق باشد

 .وزن یک متر از کابل با جدول استاندارد مطابق باشد  -

 

 

 

 

 

 کابل البرز 92 موارد مورد تایید توانیر ابهر شهرک صنعتی هیدج 02425751750
 سیمکو 92 موارد مورد تایید توانیر تهران 02166808725
 سیم و کابل ابهر 92 موارد مورد تایید توانیر 14تهران خ الله زارنو پالک  02166755911
 سیم و کابل یزد 92 موارد مورد تایید توانیر یزد 03538254858

 کابل سازی ایران 90 موارد مورد تایید توانیر  
 سیمکات 90 موارد مورد تایید توانیر  
 کاویان-کرمان 89 توانیرموارد مورد تایید   
 کابل افق البرز 89 موارد مورد تایید توانیر  

مشهد بلوار تالش شمالی  05115413277

 10خ
 سیم و کابل مشهد 89 موارد مورد تایید توانیر

 مسین 85 موارد مورد تایید توانیر تهران 02122250382
 سیم و کابل شیرکوه 85 موارد مورد تایید توانیر  

تهران نبش میرعماد  02188752014

 ساختمان زمرد

 سیم و کابل مغان 85 موارد مورد تایید توانیر

 تولیدی سیمیا 85 موارد مورد تایید توانیر  
 فروزان یزد 85 موارد مورد تایید توانیر  
 هادی برق 85 موارد مورد تایید توانیر  

 سیم و کابل مازندران 85 مورد تایید توانیر موارد آمل شهرک صنعتی امام زاده 01144203386
 صی شیراز )کات کابل(کابل های تخص 85 موارد مورد تایید توانیر  

تهران خ مطهری ک مسجد  02188828682

 5پالک

 سیم و کابل همدان 85 موارد مورد تایید توانیر

 پارس )آلفا کابل( آلفا صنعت 83 موارد مورد تایید توانیر 16تهران خ کالهدوز پالک 02122783158
 سیم و کابل اختر اصفهان 82 موارد مورد تایید توانیر اصفهان خ امام خمینی 03113367400
 رفسنجان سیم و کابل پیشرو 82 موارد مورد تایید توانیر 137یزد بلوار دانشجو پالک  03538266670

 (50مقطع  سیم و کابل شهاب جم )تا 82 موارد مورد تایید توانیر  
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 کارخانجات تولیدی فروزنده 82 موارد مورد تایید توانیر  
 رسانا کابل 82 موارد مورد تایید توانیر 10تهران خ قابوسنامه پالک 02188315194

 هادی برق 81 موارد مورد تایید توانیر  
 سیمند کابل 81 موارد مورد تایید توانیر  

 سیم و کابل متال 80 موارد مورد تایید توانیر 41پالکتهران خ ولیعصر  02188914509
 1زنجان شهرک صنعتی 02432221919

 212قطعه

 240   تا 120کابل از مقطع 

 16   تا 1.5کابل از مقطع 

 
 

 کابل کمان 80

تهران بعد از منوچهری  02166344206

 507پالک

3*50+25تا کابل به مقطع   البرز الکتریک نور 80 

 سیم وکابل آرین ابهر  80 موارد مورد تایید توانیر تهران  02166755911

مشهد شهرک صنعتی  05116619870 

 فریمان

 خراسان  همگام الکتریک 80 موارد مورد تایید توانیر 

 – 2فاز -قم شهرک شکوهیه 02533343513

 خ کالهدوز  -میدان بروجردی
4*16تا کابل مقطع   کاویان سیم بیهق  80 

تهران بلوار نارنجستان  02156233070

 4گلبرگ

تا  25از مقطع  هادی آلومنیومی

95 

 سیم تاپ سپهر 80

تهران جاده خاوران شهرک  02166344000

 صنعتی ایوانکی 

آلومنیمی  4*10کابل تا مقطع   

آلومنیمی 1 *300کابل مقطع   

 سیم رادسما  80

شهرک -گرمسار-سمنان 02334584131

 صنعتی ایوانکی
4*16تا کابل مقطع   

 با هادی مسی
 طلوع نور زرین دماوند 80

02156419124 

01152335476 

 شهرک صنعتی پرند-تهران

)نمایندگی در نوشهر آقای 

 امیری (

 سیم و کابل امین نیرو 78  3*16+35و  4*16کابل 

 کیان کابل یزد 78 هادی آلومنیومی یزد 03537202701
خ  –خیابان مالصدرا  –تهران  02188065840

 شیرازی جنوبی 
 سیم و کابل شاهین 77 3*120+ 70تا مقطع

سمنان خ جمهوری خ  02313352029

 3کوشش 

با هادی آلومینیومی عایق و 3*70+35کابل

 PVCروکش

 با هادی1*300و مسی  3*95+50کابل

 PVCمسی و عایق و روکش آلومینیومی و
 PVCمسی و عایق و روکش 10*4و 

 1*500و مسی  16+35*3و  4*16

  یآلومینیوم

 کابل سپهر البرز 81

 صنعتی الکترونیک تک غرب 77 4*16کابل تا مقطع کرج ابتدای کمالشهر  02634813094
تیر خ مالیری 7تهران م  02188835156

 107پالک

 سیمباف 80 موارد مورد تایید توانیر

3*35+16تا کابل  مقطع  زنجان 024451351468  سیم و کابل رسا عماد 75 

 20kv (XLPE)کابل کراسلینک  -31

قرقره کابل بایستی نو و سالم بوده و پالک آسالم و -

 مستحکم و مطابق با کابل اعالم شده توسط پیمانکار باشد

کابل بایستی استاندارد و با پیچش یک دست و کارخانه -

 ای برروی قرقره باشد

برروی کابل درج شده نام کارخانه و مشخصات کابل -

 باشد

قطر مسنجر و رشته های هادی و میزان عایق همچنین -

 تعداد آنها با جدول استاندارد مطابق باشد

 وزن یک متر از کابل با جدول استاندارد مطابق باشد-

 سیمکو 94 موارد مورد تایید توانیر  
توانیرموارد مورد تایید  14تهران خ الله زارنو پالک  02166755911  سیم و کابل ابهر 94 
 کابل البرز 92 موارد مورد تایید توانیر ابهر شهرک صنعتی هیدج 02425751750
 سیم و کابل یزد 92 موارد مورد تایید توانیر یزد 03538254858

 کابل سازی ایران 90 موارد مورد تایید توانیر  
 کابل افق البرز 89 موارد مورد تایید توانیر  

مشهد بلوار تالش شمالی  05115413277

 10خ
 سیم و کابل مشهد 89 موارد مورد تایید توانیر

 کاویان-کرمان 89 موارد مورد تایید توانیر  
تهران نبش میرعماد  02188752014

 ساختمان زمرد

 سیم و کابل مغان 85 موارد مورد تایید توانیر

مورد تایید توانیرموارد  41تهران خ ولیعصر پالک 02188914509  سیم و کابل متال 80 

 کابلشو -32
 از جنس لوله مسی، آلومنیومی دنباله بلند برای پرس بیشتر

کابلشو سوراخدار نباشد و دارای عالمت اختصار سازنده برروی کابلشو که -

 سایز کابلشو و قطر سوراخ نیز برروی آن درج شده باشد

 داخل کابلشو کامال آبکاری شده باشد-

 دانش اتصال کابل 85  21تهران خ میرعماد پالک  02188544772
 کلوته 85   

 رحیل 85  اصفهان 03145836888



 شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

 دفترمهندسی و نظارت

 02بازنگری  PE-Fo-06                    1397در سال غرب مازندران برق نیروی و تامین کنندگان تجهیزات شبکه های توزیع  فهرست سازندگان 

 30/9/97تاریخ اعتبار :

 

9 

 

 کلمپ فول بیمتال -33

تهران شهرک صنعتی ش  02156585697 

 زواره ای
 یراق گستر شبکه  

 دانش اتصال کابل   21تهران خ میرعماد پالک  02188544772

 ENSTO   خلیل زادهتهران  02188871875

 کلید فشار ضعیف قابل قطع سریع زیر بار مجهز به رله حرارتی -34

حک نام سازنده ، جریان نامی و سایر مشخصات فنی -

 کلید برروی بدنه کلید

 نو و سالم بودن کلید-

 کیلوآمپر 15حداقل قدرت قطع اتصال کوتاه 

با قابل تنظیم بودن رنج جریان نامی برای متناسب شدن -

 بار ترانسفورماتور

برگه ضمانت نامه یا مدارکی که دال بر اصل بودن تجهیز -

 دارد

)با ضمانت نامه نیکسان  TERASAKI 85  تهران 02188828711

 الکتریک(
 ایتالیا )با ضمانت نامه آریان بارز( ABB 85  تهران 02188881284

 لگراند )البرز( 85  تهران 02188504632

تهران الله زارنو پاساژ  02166346147

 ابراهیمی
 پرشین ارم )هگر( 85 

 دلکسی الکتریک )نواوران صنعت( 83  شیراز 07136234375

 )با ضمانت نامه پارس نیرو سان( LS 81  تهران 02187133000

 چینت )چیره نیرو توان( 81  تهران 02188418997

 )با ضمانت نامه شرکت کوپ فارسیان( Ge 81  تهران 02155630181

 هیوندا )با ضمانت نامه آریان نیرو رای( 80  تهران 02188312012

 الکترو کاوه  75  خ سعدی شمالی -تهران 02177613656

 پارس تکنولوژی 70  شیراز 07136234375

 آماد برق سپهر  Himel  70با برند  خیابان طالقانی  –تهران  02188842410 

 کلید فیوز قابل قطع زیر بار )گردان و عمودی( -35
 نو ،سالم و فاقد هر گونه زنگ زدگی در قسمتهای فلزی-

 دارای طلق شیشه ای جداکننده بین فازها-

 وجود عالیم قطع و وصل به صورت واضح روی کلید-

 درج مشخصات سازنده کلید بطوریکه به سهولت صابل رویت باشد -

 زاویرصنایع برق  90   

 پیچاز الکتریک یزد 85  یزد بلوار کاج 03537226800

اصفهان خ بزرگمهر ساختمان  03132644066

 میرداماد
 اصفهان کلید 81 

 کلید فیوز هوایی کابل خونگهدار 82 )تاک( با برند توان الماس کویر اصفهان 09134540462 دو نمونه آن در نوشهر و تنکابن نصب شده است 

 فیوز )فقط جهت تعمیرات تابلوهای قدیمی(کلید  -36

اصفهان خ بزرگمهر ساختمان  03132644066 

 میرداماد
 اصفهان کلید 85 

 پیچاز الکتریک 85  یزد 03537226800

 نام سازنده )کارخانه( امتیاز فنی کاالی مورد تایید  آدرس شماره تلفن مواردی از مالحظات کنترل در مرحله تحویل

 کنتاکتور -37

متناسب بودن نوع و آمپراژ کنتاکتور با تعداد چراغهای -

 روشنایی و تیپ روشنایی

 درج نام و مشخصات برروی کنتاکتور-

 ایتالیا )با ضمانت نامه آریان بارز( ABB 85  تهران 02188881284
تهران الله زارنو پاساژ  02166346147

 ابراهیمی

 پرشین ارم )هگر( 85 

 دلکسی الکتریک )نواوران صنعت( 83  شیراز 07136234375

 چینت )چیره نیرو توان( 81  تهران 02188418997

 هیوندا )با ضمانت نامه آریان نیرو رای( 81  تهران 02188312012

 فوجی الکتریک )با نمایندگی آریا تکسان( 80   

 )با ضمانت نامه پارس نیرو سان( LS 80  تهران 02187133000

 الکترو کاوه  75  خ سعدی شمالی -تهران 02177613656

 آماد برق سپهر  Himel  70با برند  خیابان طالقانی  –تهران  02188842410

 کنتور تک فاز دیجیتالی سه تعرفه -38

 (ABB Elesterپاد رعد ) 90   
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نو ،سالم ، دارای شماره سریال بدنه و کلیه اطالعات -

 باشد برروی آن درج شده

آرم شرکت توزیع های دیگر یا سازمانهای دیگر برروی -

 آن حک نشده باشد

کیفیت نمایشگر و کیفیت ارقام مناسب و به راحتی قابل -

 قرائت و تشخیص باشد

 

 

 کنتور سازی ایران 90   

 سنجش انرژی بهینه سازان توس 88   
 (Intech HXE12)مدل  

تهران بلوار اشرفی اصفهانی  02144828350

 15پالک 
 پارس توان آزما 88 

 SM2100الکترونیک افزار آزما مدل  85   

 ME420صا ایران مدل  81   

 توس فیوز 75   

 کنتور دیجیتالی سه فاز -39

نو ،سالم ، دارای شماره سریال بدنه و کلیه اطالعات -

 برروی آن درج شده باشد

شرکت توزیع های دیگر یا سازمانهای دیگر برروی آرم -

 آن حک نشده باشد

کیفیت نمایشگر و کیفیت ارقام مناسب و به راحتی قابل -

 قرائت و تشخیص باشد

 کنتور سازی ایران 88   

 (ABB Elesterپاد رعد ) 87   

 سنجش انرژی بهینه سازان توس 86   

 (Intech HXE12)مدل  

 هوشیار سنجش نیروی 85   

 الکترونیک افزار آزما 82   

کرج شهرک صنعتی سپید  

 دشت
 پاسارگاد 82 

 کرمان تابلو 80   

 المپ -40

 نو ،سالم ،فاقد هرگونه خراش و ضربه در ظاهر المپ-

 حک نام سازنده به همراه مشخصات المپ برروی المپ-
 نور صرام پویا 95  تهران 02188100714

 اسرام 95  تهران 02126113825

 نور افشان 85  16تهران خ مطهری پالک 02188715906

 پارس )شهاب توشه( 85   

 افراتاب 85  تهران 02188721643

 مقره سرامیکی -41
 نو ، سالم بودن مقره و درج نام کارخانه سازنده برروی مقره-

تاریخ مقره سال از  2وجود سریال و تاریخ ساخت برروی مقره که حداکثر -

 گذشته باشد و پوشش لعاب قهوه ای رنگ برروی مقره یکنواخت باشد

 میلیمتر باشد 450یکپارچه و دارای حداقل فاصله خزشی -

   90 NGK )ژاپنی )انجیکا 

 مقره سازی ایران )مانه( 85 مقره ثابت از نوع یک تکه  

  
 مانه پرتو 85 

 ( mm 620با نشانه و آرم شرکت مربوطه )نوع ثابت آن با حداقل فاصله خزشی  مقره کامپوزیتی -42

 نو ، سالم بودن مقره و درج نام کارخانه سازنده برروی مقره-

سال از  2وجود سریال و تاریخ ساخت برروی مقره که حداکثر -

 تاریخ مقره گذشته باشد

در  قسمتهای فوالدی مقره گالوانیزه ، متقارن و صاف بوده و0

 مقره های کششی با شیگل و کلمپ مورد استفاده هماهنگ باشد

در مقره های ثابت فضای کافی برای قرار گرفتن سیم مورد -

 استفاده در شیار باالی مقره وجود داشته باشد

 بهین تجربه )کی الین( 85  10تهران خ مالصدرا پالک 02188614984

غربی شماره 7جاده دماوند خ  02177348623

10 
 سیمکاتک 85 

تهران خ مالصدرا  خ شاد  02188651452

 12پالک
 صنعتی دورود کلید برق 85 

 بسپار سازه اوند 85  تهران 02122781909
 تابان نیرو 85   
 مانه پرتو 83   

 بشل عایق 81  ساری 09119501191

 صفدر ساسانی 80  تهران 02166706115

02133981709 

02645333259 

شهرک  -نظر اباد –البرز 

 صنعتی سپهر 
 پلیمر عایق اسپادانا  78 

 سامانه های نوین افرا 73  شیراز  09111517745

 

 نام سازنده )کارخانه( امتیاز فنی کاالی مورد تایید  آدرس شماره تلفن مواردی از مالحظات کنترل در مرحله تحویل

 هادی روکش دار -43

 پارس )آلفا کابل( آلفا صنعت 80  16کالهدوز پالکتهران خ  02122783158 

 سیم تاب سپهر 80  4تهران بلوار نارنجستان گلبرگ 02156233070
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تهران جاده خاوران شهرک صنعتی  02166344000 

 ایوانکی 
 سیم رادسما  80 

 یراق آالت کابل خودنگهدار -44

 درج نام سازنده برروی کاال-

بیمتال و سطح تماس موثر مقطع تمامی تیغه ها فول -

 کابل را تامین نماید

تمامی پیچ ها سربر باشد )با اعمال نیروی مربوطه پیچ -

 بریده شود

 دانش اتصال کابل 85  21تهران خ میرعماد پالک  02188544772

 بهین تجربه 84  خ مالصدرا-میدان ونک-تهران 02188614984-8

 تابان کنترل(نتکو )نیرو  81  کرج 02634763228

 پاسارگاد 81  کرج شهرک صنعتی سپید دشت 

 رهشاد 81  تهران 02188672530

کانکتور انشعاب خانگی فشار  51تهران خ فردوسی ک باربد پالک  02133926867

ضعیف کلمپ انتهایی کابل 

خودنگهدار فشار ضعیف 

کلمپ آویزی کابل 

 خودنگهدار فشار ضعیف

 نور گستر عماد 80

و  آویزیفقط کلمپهای  قائمشهر جاده کیا کال  09111169032

 انتهایی
 خزر گستر قائمشهر  80

 توان برق افزا نیرو ایرانیان )تانیران( 78  کرج 02636647830 

 02634763228 

02634763157 

کانکتور انشعاب خانگی فشار  باوار شورا  –شهر  کمال –کرج 

 ضعیف یک طرف دندانه دار

 کاوش توسعه فکوربا برند 

 نیرو تابان کنترل 75

 یراق آالت )شبکه های هوایی( -45

 8در انواع کراس آرمها نبشی نمره -

 انجام گالوانیزه پس از سوراخکاری-

و  30در تسمه حایل، تسمه ساخته شده با عرض -

 میلیمتر 5ضخامت 

در انواع پیچ و مهره طول رزوه ها از یک سوم طول پیچ -

 کمتر نباشد

 20در انواع میله مقره ها ساخته شده از میلگرد به قطر -

 میلیمتر 250میلیمتر و طول کلی 

 فرآورده سازان شایان 88   

 قوی ساز نیرو 85   

 تولیدی صنعتی شبکه 85  تهران 09121195455

 ساخت نیرو 85   

 خزر برق ساحل 85  ساری 

 راکور 85   

 یراق آوران پویا 85  تهران 02188822492

69-01722211059  

01733288030 

09115878414 

 شهرک صنعتی-نبدگ

 )زارعی(
 گالوانیزه و پروفیل ممتاز گنبد کاووس 81 

 نورآرای شمال 80     

 بوشن گالوانیزه 80  مشهد 05133210371

 خزر گستر قائمشهر 80  قائمشهر شهرک صنعتی سنگتاب 09111169032

 مازیار صنعت بابل 80   

 تابان گستر پویا 80  تهران 02156390394

 نوآوران یدک سپهر 80   

 برق صنعت ساالر 80  تهران 02144030051

سکوی کات اوت فیوز با  رشت 01342583038

 5و تسمه نمره8نبشی نمره

متری 1.5و  2.4کراس آرم

هوک فشار  80*80*8

تسمه  M20متوسط

 700*50*5حایل

 M14/350پیچ یکسره رزوه 

 M14/300پیچ یکسره رزوه 

 تولیدی سازه توان 80

 تاکو  78  خمینی شهر  –اصفهان  03195022356
ناودانی راس تیر  10تهران خ مالصدرا پالک 8-02188614984

سکوی ترانس  700*40*4

تا 8دو طرفه با ناودانی نمره

100KVA  سکوی ترانس

تا  10دوطرفه با ناودانی نمره

100KVA  سکوی ترانس

تا  10دوطرفه با ناودانی نمره
50KVA 

 800*40*5تسمه حائل 

 240cmکراس آرم 

( و کراس 80*80*8)8نمره

نمره  150cmآرم

8(8*70*70) 

 بهین تجربه 75
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 رسا نیر سپاهان 70  اصفهان  

مشروط     

 )موردی(

 (PNپایدار نیرو )

 کیلوولت )شبکه های هوایی( 20کاورهای  -46

 کیان بسپار صفاهان 68  اصفهان 03135722483 

 دورود کلید برق 68  12تهران خ مالصدرا  خ شاد پالک 02188067345 

 


