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                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت 
  بازرگانی و فنی  کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )          31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/  سازندگان فهرست

١٢٢از  ٢صفحھ 
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  : مقدمه
کیفیت و استانداردتوسط پیمانکاران در اجراي پروژه ها نسبت به تهیه فهرست سازندگان با مشخصات پیوست با  به منظور وحدت رویه و نظارت بر خرید تجهیزات شرکت توزیع نیروي برق استان قم

 ن انجامبررسی توسط دفتر مهندسی و نظارت شرکت توزیع استا ،پس از ارسال درخواست  هستند خودتولیدي  کاالي تایید متقاضی و ندارند قرار فهرست این در که سازندگانی .اقدام نموده است
  . و براي تاییدیه نهایی نتایج بررسی را به کمبته فنی و بازرگانی شرکت ارسال می نماید تا تصویب نهایی انجام پذیرد شده

داري، همچنین براي انجام مناقصه خرید تجهیزات، و یا انعقاد قرارداد با پیمانکاران کلید دردست براي پروژه هاي سرمایه اي و بهره بربا کیفیت و استاندارد به منظور خرید تجهیزات در این راستا 
می گیرد و همه پیمانکاران ملزم هستند روش اجرایی مدیریت، کنترل سنجش کیفیت عملکرد تجهیزات شبکه و آخرین ویرایش فهرست ذکر شده و آخرین فهرست ابالغی توانیر مد نظر قرار 

 .زه نصب داده خواهد شداین فهرست انتخاب و قبل از نصب ناظر پروژه کنترل و اجا کاالهایی را که می خواهند در شبکه استفاده نمایند از

 چهار واشر ، مهار گوشواره مانند جزئی کاالي برخی قابل ردیابی باشد فوق کاالي برداري بهره یا احداث زمان در تا را درج نمایند کاال روي بر )برند یا مارك( سازنده نام سازندگان می بایست

 ابعاد با بایستی مارك است شده درج لیست این مشخصه شناسه تجهیز در گردد می درج کاال روي بر که ها شرکت برخی مارك ضمنا . شود مارك تایید بدون تواند می .. فنري واشر ، شگو

  . باشد و کنترل  رویت قابل پروژه ناظر توسط و شود حکمحل مناسب از کاال  در کننده تولید توسط و بوده مناسب
همکاران مناطق و ستاد ، ناظرین و پیمانکاران گزارش عیب مربوطه را به همراه مستندات فنی و درصورتیکه در تجهیزات فنی بکار رفته در پروژه هاي مورد اشاره نقص فنی مشاهده شود الزم است 

 .مهلت زمانی معین جهت ارائه پاسخ فنی و یا رفع عیب براي شرکت سازنده ابالغ گردد گزارش تشریحی عیب به دفتر مهندسی و نظارت ارسال تا متعاقبا پس از رسیدگی با ذکر

 .شد خواهد اعالم نامه اي در سایت و لیست موردنظر طی سازندگان برخی شدن اضافه یا کم صورت در و باشد می 31/06/98 تا لیست این اعتبار مدت

 نمایند اقدام کلی خرید به نسبت ،سی و نظارتددفتر مهن توسط ،نمونه تایید از قبل چنانچه و هستند خود پروژه کاالي کل خرید به مجاز ،کاال نمونه تایید از پس محترم پیمانکاران :نکته

   .بود خواهد پیمانکار عهده به وارده زیان و ضرر مسئولیت و شده محسوب تخلف
نبوده و چنانچه نیاز به تست و آزمایش داشته باشد شرکت توزیع رافع مسئولیت پیمانکاران در استفاده از تجهیزات معیوب تهیه و بکار گیري اجناس از فهرست سازندگان مورد تایید  :نکته 

  .نیروي برق استان قم نسبت به انجام آزمایشات اقدام خواهد نمود
ز دستورالعمل هاي نصب تجهیزات ، بهره برداري و استفاده از نیروهاي توانمند و آموزش دیده و پیمانکاران محترم  توجه داشته باشند یکی از مسائل مهم در اجراي پروژه ها استفاده ا :توصیه

   .ا کیفیت مناسب اجرا گرددمتعهد می باشد که شرکت توزیع نیروي برق استان قم انتظار دارد موارد ذکر شده توسط پیمانکاران محترم مد نظر قرار گیرد تا پروژه ها ب

  .به تاریخ انقضا تاییدیه هاي توانیر دقت شود و در صورت که تاریخ گواهی توانیر منقضی نشده باشد؛ خرید از آن شرکت بالمانع می باشد در موقع خرید: تذکر



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )          31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/  سازندگان فهرست

  فهرست سازندگان انواع تابلو وپست کمپکت 

١٢٢از  ٣صفحھ 
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 :

C
I /
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١

 

 

  تابلو برق مورد تایید شرکت توانیر  تولید کنندهلیست شرکتهاي 
  .موجود می باشد  تامین کنندگان تایید صالحیت شده انواع تابلوهاي برق و پستهاي کمپکتدر خصوص  توانیر شرکت محترم 6339/11شماره  به پیوست  نامه

  :نظر قرار گیرد عبارتند از تابلوها مد مالحظاتی که بایستی هنگام خرید
  

استان قم قبل از خرید تـابلو از ایـن    سازندگان محترم به دلیل استفاده از پست ها با سایزهاي متفاوت در شرکت توزیع نیروي برقپیمانکاران و  -1
در غیر این صورت عواقب خسارتهاي مالی . (داشته باشند ) به منظور طرح بهینه چیدمان تابلوها(لیست هماهنگی الزم با دفتر مهندسی و نظارت 

  .)برعهده شرکت جنابعالی می باشد و هیچ مسئولیتی متوجه شرکت توزیع نیروي برق استان قم نمی باشد واتالف زمان
هرگونه ساخت تابلوبراي .(سازندگان محترم بر اساس نوع تاییدیه هاي اخذ شده از توانیر می توانند نسبت به ساخت تابلو و یا پست اقدام نمایند  - 2

محترم توانیر تایید شده مورد پذیرش نمی باشد  و و محدوده مجاز تولید کاال که توسط شرکت  ،ز این فهرستپیمانکاران و متقاضیان برق خارج ا
  .)مسئولیت آن متوجه پیمانکاران خواهد بود 

 

فهرست  تکمیلیلیست با موضوع شرکت محترم توانیر  2462/11و1823/11و924/11و 6339/11و  2331/11 شماره هاي  با توجه به نامه: نکته مهم  - 3
تابلوهاي برق و پست کمپکت بر اساس مصوبه کمیته فنی و بازرگانی شرکت توانیر فهرست شرکت هاي  تایید صالحیت شده انواعتامین کنندگان 

  .دنداراي اعتبار می باشتا تاریخ اعالمی احراز صالحیت شده 
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 شمال زندان - جاده نیروگاه  -بوشهر 
0771-4574587   

  0771-4574586 

صنعتی شمس آباد بلوار اتوبان خلیج فارس تهران قم شهرك 
 50پالك    6نخلستان گلشید

021-56235395 

  021-56235398 

 ، بلوار ملیکا ، خیابان ملیکا دوم 2کرمان ، شهرك صنعتی شماره 
021-29795000 

  
0341-3420169 

اتوبان شهید کسائی ، روبروي الله ، منطقه صنعتی شهید 
 2مدنی ،فاز 

0411-4796741- 
44460567 

  0411-4473522 

 گناوه ، شهرك صنعتی برازجان-جاده برازجان 5برازجان ، کیلومتر 
0733-4225296 

  0773-4230555 

 شهرك صنعتی آقچلی -گنبد کاووس -گلستان
0172-2583393 

  0172-2583394 

 9پالك    -بلوار خیام-بلوار ابن سینا -شهرك صنعتی عباس آباد
36425381 

  
 ـ

قزوین، هشتگرد، شهرك صنعتی هشتگرد، میدان -آزادراه تهران
 ، خیابان بهشت4مادیران، فاز 

026-44221450-2 

  
026-44221453 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/ 

مورد تایید شرکت محترم توانیر(تابلو هاي برق و پست کمپکت سازندگان فهرست      

  مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

١٢٢از  ٤صفحھ 

 99/02/17 11/2331 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو سنجش و توزیع 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو فشار متوسط کمپکت -متوسط سنتی

اتوبان خلیج فارس تهران قم شهرك  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو کنترل و -تابلو فشار متوسط کشویی  -متوسط سنتی

  پست کمپکت-تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی

کرمان ، شهرك صنعتی شماره  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو فشار متوسط کمپکت -متوسط سنتی

اتوبان شهید کسائی ، روبروي الله ، منطقه صنعتی شهید تبریز ،  99/02/17 11/2331 دارد

 تابلو سنجش و توزیع 
برازجان ، کیلومتر  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو فشار متوسط کمپکت -متوسط سنتی

گلستان 99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو فشار متوسط  - تابلو فشار ضعیف کشویی  

تابلو حفاظت و کنترل  -تابلو کنترل و پروسس
 نیروگاهی

شهرك صنعتی عباس آباد 99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو کنترل و   -تابلو فشار متوسط کمپکت  -

 پست کمپکت - تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی 

آزادراه تهران 99/02/17 11/2331 دارد

/  سازندگان فهرست

      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 

 صنایع برقی بوشهر
 

تابلو سنجش و توزیع 

  پارسیان تابلو فجر
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

 الوان تابلو
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی -پروسس

 آذر تابلو توان 
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

 هومن گستر دشتستان
 

 اکترو رعد گلستان
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

 آریا صنعت ارم
 

تابلو سنجش و توزیع 
 -متوسط سنتی

تابلو کنترل و پروسس-کشویی 

 صنایع برق مدرن نیرو 
 

تابلو سنجش و توزیع 
-متوسط سنتی

تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی  -پروسس



                                                                                                                                                                
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار( قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 
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کرج ، کمالشهر ، شهرك صنعتی بهارستان ، گلستان پنجم ، پالك 
86 

02634760630 
  

02634760629 

ساوه ، بعد از رباط کریم ، شهرك صنعتی پرند ، -جاده قدیم قم
 8وآوران ، نوآور  انتهاي خیابان ن

02156418311- 20  

  
02156418310 

خیابان پاسداران نبش  -شهرستان بندر ترکمن  -استان گلستان 
 پاسداران نهم

01734222444 
  01734224730 

 نرسیده به هنرستان فیروزیان -خزر آباد  7کیلومتر 
01512133002-5 

  01512133003 

نبش سعید افشاریان  -خیابان علی دهقان  -خیابان آزادي 
 1پالك -

02166005043 
  

02166023907 

 2شهرك صنعتی بوشهر -بوشهر 
07714546820 

  07714544235 

 بزرگراه شهید چمران جنب بانک ملی -اصفهان 
03115684345 

  03115684443 

فاز سوم  - شهرك صنعتی آق قال  - شهرستان آق قال 
 تولید پنج

01735753695-6 

  
01735753694 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/ 

مورد تایید شرکت محترم توانیر(تابلو هاي برق و پست کمپکت سازندگان فهرست      

  مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

١٢٢از  ٥صفحھ 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو کنترل و  -تابلو فشار متوسط کمپکت  -

 پست کمپکت - تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی 

کرج ، کمالشهر ، شهرك صنعتی بهارستان ، گلستان پنجم ، پالك  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو فشار متوسط  -تابلو فشار ضعیف کشویی-

 تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی  -تابلو کنترل و پروسس

جاده قدیم قم 99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو فشار متوسط کمپکت -متوسط سنتی

استان گلستان  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 پست کمپکت -تابلو فشار متوسط کمپکت -متوسط سنتی

کیلومتر  -ساري  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو کنترل و  -تابلو فشار متوسط کمپکت  -

 پست کمپکت -پروسس 

خیابان آزادي  - تهران  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 پست کمپکت -تابلو فشار متوسط کمپکت-متوسط سنتی

 99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو فشار متوسط کمپکت -متوسط سنتی

اصفهان  99/02/17 11/2331 دارد

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
شهرستان آق قال  -گلستان 99/02/17 11/2331 دارد

/  سازندگان فهرست

      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 

 تابش تابلو
 

تابلو سنجش و توزیع 
-متوسط سنتی

تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی  -پروسس

 پارس صنعت پرند

 

تابلو سنجش و توزیع 
-متوسط سنتی

تابلو کنترل و پروسس -کشوي

 عابد خزر
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

فنی مهندسی تابش رعد 
  مازند

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

 طیف آسا
 

تابلو سنجش و توزیع 
-متوسط سنتی

 نیرو ساحل بوشهر
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

فنی مهندسی صنایع برق 
 تابلواصفهان 

 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

بهبود تجهیز صنایع 
 گلستان

 

تابلو سنجش و توزیع 



                                                                                                                                                                
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار( قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

خیابان  -بلوار ابن سینا  -شهرکصنعتی عباس آباد  -جاده خراسان 
 1120پ 1/2خیابان -صنوبر 

02136423430 
  02136426690 

خیابان  - خیابان کاوشگران - 1شهرك صنعتی شماره 
 سرداران

08634132389 

  08634132189 

 -ي کوي صنعت  کوچه -بزرگراه آسیایی  12کیلومتر 
 سمت چپ -قطعه سوم 

05115420888-90 
  

05115420761 

 -خیابان شهید بذرافشان  - خیابان اتحاد  -خیابان دماوند 
 3پالك

02177349272 
02177340641 

  
02177349767 

 نبش حدید طبري-خیابان بیهقی - شهر صنعتی البرز 
02822223011 

  02822223011 

قم ، شهرك صنعتی شمس آباد ، بلوار نخلستان ، - اتوبان تهران 
 28، پالك 8کوچه گلشهید 

02156233573-4 

  
02156230560 

 3پالك -  8خیابان  -شهرك صنعتی سپهر آباد  
03153237827 

  
03153238003 

 میدان تالش - 2شهرك صنعتی شماره  -اردبیل 
04518383298 

  04518383299 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/ 

مورد تایید شرکت محترم توانیر(تابلو هاي برق و پست کمپکت سازندگان فهرست      

  مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

١٢٢از  ٦صفحھ 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 متوسط سنتی

جاده خراسان  99/02/17 11/2331 دارد

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
شهرك صنعتی شماره  - اراك  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو کنترل و  -تابلو فشار متوسط کمپکت  -

  پست کمپکت-پروسس

کیلومتر  - مشهد  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو کنترل و  -تابلو فشار متوسط کمپکت  -

 پروسس

خیابان دماوند  -تهران 99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 پست کمپکت -تابلو فشار متوسط کمپکت -متوسط سنتی

شهر صنعتی البرز  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو کنترل و  -تابلو فشار متوسط کمپکت  -

 پست کمپکت -پروسس

اتوبان تهران  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو فشار متوسط کمپکت–متوسط سنتی 

 -شهرضا  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو کنترل و  -تابلو فشار متوسط کمپکت  -

 پروسس

اردبیل  99/02/17 11/2331 دارد

/  سازندگان فهرست

      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 

 مهندسی کنترل قدرت
 

تابلو سنجش و توزیع 

 اراك تابلو
 

تابلو سنجش و توزیع 

 مهندسی کیان تابلو
 

تابلو سنجش و توزیع 
-متوسط سنتی

 پنج تاش
 

تابلو سنجش و توزیع 
-متوسط سنتی

 توان تابلو
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

 رسانش انرژي نوین
 

تابلو سنجش و توزیع 
-متوسط سنتی

 مهندسی ایران برق
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی 

 آرتا توان تابلو
 

تابلو سنجش و توزیع 
-متوسط سنتی



                                                                                                                                                                
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار( قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

قم ، شهرك صنعتی شمس آباد ، بلوار بوستان ، گلبن 
 2، پالك 19

02156231750-1 
  

02156231752 

کوچه  -خیابان شیخ بهائی جنوبی  -خیابان مالصدرا 
 19پالك - مفتاح 

02188617313 

   
 - 196شماره  -نبش سپهبد قرنی  -خیابان کریمخان زند 

 طبقه اول

02188842244 
02188835056   
02188833070 

 35پالك -خیابان سوم  -شهرك صنعتی جی  -
03112201120 

  
03112216475 

 281پالك - 4تالش  -  2فاز  -شهرك صنعتی ایوانکی 
02324883925 

  
02324883926 

 -کوچه غفوري  -ی شیراز شمال -خیابان مالصدرا 
 17پالك

02188030954 

  
02188031833 

خیابان شهید قدس  -خیابان جهان آرا  -یوسف آباد 
 67میرحیدري پالك

02188331377-81 

  

02188331373 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/ 

مورد تایید شرکت محترم توانیر(تابلو هاي برق و پست کمپکت سازندگان فهرست      

  مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

١٢٢از  ٧صفحھ 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو کنترل و  -تابلو فشار متوسط کشویی  -متوسط سنتی
 تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی -پروسس

قم ، شهرك صنعتی شمس آباد ، بلوار بوستان ، گلبن -اتوبان تهران 99/02/17 11/2331 دارد

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
خیابان مالصدرا  - تهران  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو کنترل و  -تابلو فشار متوسط کشویی  -متوسط سنتی
 تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی -پروسس

خیابان کریمخان زند  - تهران  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو کنترل و  -تابلو فشار متوسط کمپکت-متوسط سنتی

 پروسس

-اصفهان  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 پست کمپکت-تابلو فشار متوسط کمپکت  -متوسط سنتی

شهرك صنعتی ایوانکی  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو فشار ضعیف -تابلو فشار متوسط کمپکت  

 - تابلو کنترل و پروسس -تابلو فشار متوسط کشویی 
 پست کمپکت -تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی

خیابان مالصدرا  - تهران  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو فشار ضعیف -تابلو فشار متوسط کمپکت  

 - تابلو کنترل و پروسس -تابلو فشار متوسط کشویی 
 پست کمپکت-حفاظت و کنترل نیروگاهی 

 11/2331 دارد
یوسف آباد  - تهران  99/02/17

/  سازندگان فهرست

      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 

 نیرو پارسنوین طرح 
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی
پروسس

 - فن آوران راهبردي نیرو 
  فرانیر

تابلو سنجش و توزیع 

 صنایع بین المللی برق ارس

 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی
پروسس

مهندسی پاوران کنترل 
 سپاهان

 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

 بهساز تابلو آسیا
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

 تأمین تابلو

 

تابلو سنجش و توزیع 
 -متوسط سنتی

تابلو فشار متوسط کشویی  -کشویی
تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی

تولیدي مهندسی آشتیان 
  تابلو

 

تابلو سنجش و توزیع 
 -متوسط سنتی

تابلو فشار متوسط کشویی  -کشویی
حفاظت و کنترل نیروگاهی تابلو 



                                                                                                                                                                
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار( قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 13خیابان -مأمونیه  -اتوبان تهران ، ساوه 
02565253517-20 

  02565253515 

متري گلستان  35خیابان  -سردار جنگل  -بزرگراه همت 
 120پالك - شرقی 

02144481770-5 
02832848160-2 

  02144430241 
02832848159 

خیابان  -شهرك صنعتی بهارستان  -قزوین _اتوبان کرج
 3پالك -رباط ماشین 

02634763211-12 

  
02634763211-12 

 -پشت پمپ بنزین دولت آباد  -جاده رشت به قزوین 
 بن بست نور

01316690288 

  01316690220 
اول جاده خلج  -بعد از سه راه شاهد شهر  -جاده کهنز 

 2پالك -آباد 
02623446230 

  02623446230  

 -متر بعد از پلیس راه  200 -جاده آمل ، تهران  11کیلومتر 
 شرکت اخگر کار آمل -مقابل معدن بنیاد بتن 

01212382337 
  01212382060 

 اول جاده نیروگاه -ورودي اول  -شهر صنعتی  
01313383567 

  01313383904 

 روبروي شرکت الك سیم -طالب آباد  - جاده انزلی 
01813290320-21 

  01813290322 

 7خیابان یاوران  -( علی آباد) 1شهرك صنعتی شماره 
02432221988-90 

  
02432221489 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/ 

مورد تایید شرکت محترم توانیر(تابلو هاي برق و پست کمپکت سازندگان فهرست      

  مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

١٢٢از  ٨صفحھ 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 پست کمپکت-فشار متوسط کمپکت تابلو  -متوسط سنتی

اتوبان تهران ، ساوه  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو فشار متوسط -تابلو فشار متوسط کمپکت 

تابلو حفاظت و کنترل  - تابلو کنترل و پروسس
 پست کمپکت-نیروگاهی 

بزرگراه همت  - تهران  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -و توزیع 
تابلو کنترل و  -تابلو فشار متوسط کمپکت  -

 پست کمپکت -پروسس

اتوبان کرج 5کیلومتر  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو کنترل و پروسس -متوسط سنتی

جاده رشت به قزوین  5کیلومتر  99/02/17 11/2331 دارد

 تابلو فشارضعیف ثابت -سنجش و توزیع 
جاده کهنز  -شهریار  99/02/17 11/2331 دارد

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
کیلومتر  -آمل  99/02/17 11/2331 دارد

مقابل معدن بنیاد بتن 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 - رشت  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 متوسط سنتی

جاده انزلی  - رشت  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو حفاظت و  -تابلو فشار متوسط کشویی  -

 کنترل نیروگاهی 

شهرك صنعتی شماره  -زنجان  99/02/17 11/2331 دارد

/  سازندگان فهرست

      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 

 تابلو صنعت توان
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

 نواوران برق آریا
 

تابلو سنجش و توزیع 
تابلو فشار متوسط کمپکت  -متوسط سنتی

تابلو کنترل و پروسس -کشویی 

 نیرو سازه پرند
 

و توزیع تابلو سنجش 
-متوسط سنتی

 الکترو توانساز
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

 فراهان تابلو ایرانیان
 

سنجش و توزیع تابلو 

مهندسی برق اخگر کار 
  آمل

تابلو سنجش و توزیع 

 تولیدي دانش نیروي گیالن
 

تابلو سنجش و توزیع 

 تعاونی صنایع برق خزر
 

تابلو سنجش و توزیع 

 صنایع برق زنگان پارس

 

تابلو سنجش و توزیع 
-متوسط سنتی



                                                                                                                                                                
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار( قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 3طبقه -  58پالك  -ساختمان شاب  -میدان ندا  -چیذر 

02122695426 

  
02122695426 

 -شهرك صنعتی بهارستان  -اتوبان کرج به قزوین  
 100پالك - 6گلستان 

02634760202-16 

  02634760200 

صنعتی بزرگ شهرك  -جاده علویجه  12کیلومتر 
 23پالك - 12خیابان کارآفرینان  -اصفهان 

03119512125-7 
  03119512126 

خیاالن  -نرسیده به سه راهی پاالیشگاه  -جاده آذرشهر 
 نبش کوي صفا -بوتان گاز 

04114449066 

  04114406692 

شهرك  -بعد از پلیس راه شریف آباد  -جاده خاوران 
 157پالك -(  22) بلوار سعدي  -صنعتی عباس آباد 

02136423428 
  

02136423427 

ضلع شمالی  -فلکه ابتکار  -شهرك بزرگ صنعتی شیراز 
 809خیابان -کارخانه قند خرماي مینو 

07118229780-1 

  07118234495 

خیابان ناهید  -خیابان میرزاي شیرازي  -خیابان مطهري 
 90پالك -

02188723136 

  02188712351 

 -بلوار خیام  -جاده خاوران بعد از پلیس راه شریف آباد 
 1023نبش کوي یکم پ  3/2خیابان جامی شمالی

02136425210 

  02136425212 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/ 

مورد تایید شرکت محترم توانیر(تابلو هاي برق و پست کمپکت سازندگان فهرست      

  مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

١٢٢از  ٩صفحھ 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو فشار متوسط  -تابلو فشار ضعیف کشویی-

تابلو حفاظت و کنترل  - تابلو کنترل و پروسس
 پست کمپکت-نیروگاهی 

چیذر  - تهران  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو فشار متوسط  -تابلو فشار ضعیف کشویی-

 تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی -تابلو کنترل و پروسس

 85کیلومتر  99/02/17 11/2331 دارد

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
کیلومتر  -اصفهان  99/02/17 11/2331 دارد

اصفهان 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
جاده آذرشهر  -تبریز  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو حفاظت و کنترل  -تابلو کنترل و پروسس 

 نیروگاهی

جاده خاوران  - تهران  99/02/17 11/2331 دارد
صنعتی عباس آباد 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
شهرك بزرگ صنعتی شیراز  - شیراز  99/02/17 11/2331 دارد

کارخانه قند خرماي مینو 
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 

تابلو فشار متوسط  -تابلو فشار ضعیف کشویی-
تابلو حفاظت و کنترل  -تابلو کنترل و پروسس

 نیروگاهیپست کم-نیروگاهی

خیابان مطهري  - تهران  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 پست کمپکت-تابلو فشار متوسط کمپکت  -متوسط سنتی

جاده خاوران بعد از پلیس راه شریف آباد  - تهران  99/02/17 11/2331 دارد
خیابان جامی شمالی

/  سازندگان فهرست

      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 

 ایران تابلو

 

تابلو سنجش و توزیع 
-متوسط سنتی

تابلو کنترل و پروسس -کشویی 

 جابون
 

تابلو سنجش و توزیع 
-متوسط سنتی 

تابلو کنترل و پروسس -کشوي
فنی مهندسی ماهان 
 الکتریک پارتاك

 

تابلو سنجش و توزیع 

پارس منبع نیرو آذرخش 
  پارس منا)

تابلو سنجش و توزیع 

 فرانیرو صنعت پیشرو
 

تابلو سنجش و توزیع 
 -متوسط سنتی

 فازگستران تابلو فارس
 

تابلو سنجش و توزیع 

 تال ایران
 

تابلو سنجش و توزیع 
-متوسط سنتی
تابلو کنترل و پروسس -کشوي

 صنعتی تابش تابلو شرق
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی



                                                                                                                                                                
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار( قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

روبروي باسکول  -خیابان انرژي  -جاده قمصر  -باقرشهر 
 139پالك -کوثر 

02122088740-60 
  02122088740-60 

 -خ ششم شمالی  - شهرك صنعتی سرداران  -ماهدشت 
  انتهاي کوچه اول شرقی

026378500682-3 

  026378500687 

 -روستاي خاتونک  -بلوار خرمشهر  -کمربندي عادل آباد 
 جنب حسینیه سیدالشهداء

07138732167 
  07138732994 

 11صنعت -بلوار صنعت  -شهرك صنعتی ایوانکی 
02188644285-8 

  02188644289 

 3خیابان صنعت - 3شهرك صنعتی شماره  -
06134427027-28 

  06134427029 

 متري اول 24 - بلوار کاج  -شهرك صنعتی یزد 
03517272974-6 

  
03517273205 

 - 6پالك  -کوچه تهمتن  -خیابان سهروردي شمالی 
 6واحد

02188756843-4 
  

02188733095 

 شهرك صنعتی منصور کنده -بابل 
01133173330-1 

  01133173329 

 نبش فرعی هفتم -خیابان چهارم  -شهرك صنعتی جی 
03115723436-8 

  
0311-5720316 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/ 

مورد تایید شرکت محترم توانیر(تابلو هاي برق و پست کمپکت سازندگان فهرست      

  مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

١٢٢از  ١٠صفحھ 

 تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو سنجش و توزیع 
باقرشهر  -شهرري  99/02/17 11/2331 دارد

 تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو سنجش و توزیع 
ماهدشت  -کرج  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو فشار متوسط کمپکت -متوسط سنتی

کمربندي عادل آباد  - شیراز  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 پست کمپکت-تابلو فشار متوسط کمپکت -متوسط سنتی

شهرك صنعتی ایوانکی  99/02/17 11/2331 دارد

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
-اهواز  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
فشار متوسط تابلو  -تابلو فشار ضعیف کشویی-

 تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی -تابلو کنترل و پروسس

شهرك صنعتی یزد  -یزد  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو کنترل و  -فشار متوسط کمپکت  تابلو  -

 پروسس

خیابان سهروردي شمالی  - تهران  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو فشار متوسط کمپکت   -متوسط سنتی

 99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو کنترل و  -تابلو فشار متوسط کشویی  -متوسط سنتی
 تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی  -پروسس

شهرك صنعتی جی  -اصفهان  99/02/17 11/2331 دارد

/  سازندگان فهرست

      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 

 توان صنعت رعد
 

تابلو سنجش و توزیع 

تابلو سنجش و توزیع  صادق نیرو آرین

 فارس تابلو
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

مهندسی پرشین تجهیز 
 نیرو

 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

 مهندسی سینا صنعت تابلو
 

تابلو سنجش و توزیع 

 الکترو کویر
 

تابلو سنجش و توزیع 
-متوسط سنتی

تابلو کنترل و پروسس -کشوي

 واناشید
 

تابلو سنجش و توزیع 
-متوسط سنتی

 فرمان گستر عالی قاپو
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

تولیدي و پیمانکاري 
 تاسیسات برقی یم

 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی
پروسس



                                                                                                                                                                
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار( قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 12 -پنجم شرقی  -خیابان شیدایی  -خیابان دماوند 
 12و11پالك -متري ایرج شمالی 

02166707010-11 

  
02166705904 

انتهاي خیابان شهید  - 2فاز  -شهرك صنعتی شکوهیه 
 919پالك - 9کالهدوز  -بروجردي 

02533342828-29 
  02533342830 

خیابان  -میدان تره بار پشت  -شهرك صنعتی مهدي آباد 
 جنب شرکت شیر نشاط -اطهر 

03518250380 

  
03518249166 

 68و 66بین آزادي  -( جاده سنتو)بلوار آزادي  
05116572767 

  
05116679980 

 - 1شهرك صنعتی شماره  - جاده شوشتر  5کیلومتر 
 خیابان اول

06415273130-31 

  06415273109 
کوي صنعتی شهید  -جنب زیرگذر الله  -اتوبان شهید کسائی 

 مدنی
04114443105 

  04114482703 

ضلع جنوبی  -بین پل هشتگرد و نظرآباد  -اتوبان کرج قزوین 
 6سالن شماره -شهرك فخر ایران  -اتوبان 

02645310017-18 

  
02645310019 

 18پالك -خیابان صنعت ششم  -بلوار تولیدگران  -
02188615910 

  02188615911 

 جنب کارخانه فرش ساوین -اتوبام قائمشهر، ساري 
01142195961-2 

  01142193066 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/ 

مورد تایید شرکت محترم توانیر(تابلو هاي برق و پست کمپکت سازندگان فهرست      

  مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

١٢٢از  ١١صفحھ 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو کنترل و  -تابلو فشار متوسط کمپکت  -
 تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی  -پروسس

خیابان دماوند  - تهران  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو فشار متوسط کمپکت -متوسط سنتی

شهرك صنعتی شکوهیه  -قم  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو کنترل و  -تابلو فشار متوسط کمپکت  -

 پست کمپکت-پروسس

شهرك صنعتی مهدي آباد  -یزد  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو حفاظت و کنترل  -تابلو کنترل و پروسس 

 نیروگاهی 

 - مشهد  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 متوسط سنتی

کیلومتر  -دزفول  99/02/17 11/2331 دارد

 تابلو سنجش و توزیع 
اتوبان شهید کسائی  99/02/17 11/2331 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو حفاظت و کنترل  -تابلو کنترل و پروسس 

 نیروگاهی 

اتوبان کرج قزوین  99/02/17 11/2331 دارد
اتوبان 

تابلو کنترل و  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی -پروسس

 11/5599 دارد
-شهر قدس  99/02/17

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -سنجش و توزیع 
 تابلو فشار متوسط کمپکت-متوسط سنتی

اتوبام قائمشهر، ساري  15کیلومتر  99/02/17 11/5599 دارد

/  سازندگان فهرست

      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 

تولیدي و صنعتی پارس 
 سوئیچ بورد

 

تابلو سنجش و توزیع 
-متوسط سنتی
پروسس

 تابلو سازان جاسب
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

 نیرو سامان خاور
 

تابلو سنجش و توزیع 
-متوسط سنتی

 صنعت نیرو
 

تابلو سنجش و توزیع 
 -متوسط سنتی

 اروند نیروي دز
 

تابلو سنجش و توزیع 

زیمنس )تابلو سازان سهند 
  تابلو

 ایستا نوآوران نیرو
 

تابلو سنجش و توزیع 
 -متوسط سنتی

 پشتیبانی صنایع
 

تابلو سنجش و توزیع 
پروسس

 الکترو تابلو
 

سنجش و توزیع  تابلو
متوسط سنتی



                                                                                                                                                                
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار( قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

جاده سقز  5کیلوملر  -شهرك صنعلی قهرآباد -سقز
  بوکان

08742223479 
  08742223547 

 3شماره -ابتداي خیابان مالصدرا  -میدان ونک 
02188789898 

  02188786868 

 -میدان شقایق  -شهرك صنعتی نصیر آباد  -نرسیده به رباط کریم 
 13و12پالك -خیابان سرو پنجم  -خیابان شمشاد 

02177649921-2 
  02177635722 

 59پالك  -سهروردي و ترکمنستان بین  -خیابان مطهري 
 5واحد -  3طبقه  -

02188405853 

  02188452732 
روبروي ایران خودرو  -( صلح آباد) -خیابان طالقانی 

 کاردانی
07715555050 

  07713530234 

بلوار تجارت  -شهرك صنعتی خضرآباد  - منطقه ویژه اقتصادي یزد 
 تجارت یکم -

03517275022 

  03517275025 

 -آخر فاز دوم  -مجتمع کارگاهی امیر کبیر  -شهرضا 
 روبروي آهن فروشی حجتی -متري  45بلوار 

03158663100 
  03153241841 

 پل اجاللیه -خیابان معلم غربی  -کرمانشاه 
08337223456 

  08337339662 
انتهاي خیابان  -خیابان کارگر  - 2شهرك صنعتی شماره 

 هشتم
07712524737 

  07712524737 
چهار محال و بختیاري ، بروجن، شهرك صنعتی خادم القرآنی، بلوار 

 بیست متري پروانهکار 
03824223031 

  03824223031 

 جاده برازجان به شیراز 2کیلومتر  -برازجان 
07734243819-21 

  07734243826 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/ 

مورد تایید شرکت محترم توانیر(تابلو هاي برق و پست کمپکت سازندگان فهرست      

  مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

١٢٢از  ١٢صفحھ 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 متوسط سنتی

سقز -کردستان 99/02/17 11/5599 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 و پروسستابلو کنترل -فشار متوسط کمپکت -

میدان ونک  - تهران  99/02/17 11/5599 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو کنترل و پروسس -متوسط سنتی

نرسیده به رباط کریم  99/02/17 11/5599 دارد
خیابان شمشاد 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 متوسط سنتی

خیابان مطهري  - تهران  99/02/17 11/5599 دارد

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
خیابان طالقانی  -بوشهر  99/02/17 11/5599 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو فشار متوسط کمپکت  -متوسط سنتی

منطقه ویژه اقتصادي یزد  99/02/17 11/5599 دارد

 تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو سنجش و توزیع 
شهرضا  -اصفهان  99/02/17 11/5599 دارد

بلوار 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
کرمانشاه  99/02/17 11/5599 دارد

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
شهرك صنعتی شماره  -بوشهر  99/02/17 11/5599 دارد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو کنترل و پروسس -متوسط سنتی

چهار محال و بختیاري ، بروجن، شهرك صنعتی خادم القرآنی، بلوار  99/02/17  11/5599 دارد

 تابلو سنجش و توزیع 
برازجان  99/02/17 11/5599 دارد

/  سازندگان فهرست

      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 

 فراز کنترل سقز
 

تابلو سنجش و توزیع 

 فنی مهندسی فازکار
 

تابلو سنجش و توزیع 
-متوسط سنتی

 مظهر نور
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

 صنایع برق هایبرد
 

تابلو سنجش و توزیع 

  مهندسی نوین مبنا
 

تابلو سنجش و توزیع 

ساخت تجهیزات برقی لنا 
 یزد

 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

  برق آوران تاك صنعت البرز
 

تابلو سنجش و توزیع 

 مهندسی پروسکه
 

تابلو سنجش و توزیع 

 صنایع برق کیهان نیرو
 

تابلو سنجش و توزیع 

 سرو ولتاژ
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

تولید تابلوهاي برق صنعتی 
  بهادر



                                                                                                                                                                
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار( قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(تابلو هاي برق و پست کمپکت سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

  مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ١٣صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 غرب تابلو کرج
 

تابلو فشار  -فشارضعیف ثابت تابلو  -تابلو سنجش و توزیع 
  پست کمپکت-تابلو فشار متوسط کمپکت -متوسط سنتی

 11/668 دارد
سمت  -خیابان نهم غربی  -شهرك صنعتی صفادشت  -شهریار  99/02/17

 127پالك - راست 
02165436700-800 

  02165433200 

 ایمن ایستا الکتریک
 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 11/668 دارد

 - 24پالك  -( پانزدهم) خیابان احمدیان  - خیابان وزرا  - تهران  99/02/17
 103واحد

02188708136-7 
  02188708135 

 برق صنعتی مبتکر کویر
 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو فشار متوسط کمپکت-سنتیمتوسط 

 11/668 دارد
 -شهرك صنعتی سلیمان صباحی  -آران و بیدگل  -اصفهان  99/02/17

 انتهاي بلوار یکم
03622750236 

  03622750236 

تولیدي صنعتی حفاظ 
 فرمان

 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 متوسط کمپکتتابلو فشار  -متوسط سنتی

 11/668 دارد
ابتداي شانزدهم  - 2بلوار شماره  -شهرك صنعتی راوند کاشان  99/02/17

 غربی

03155535009 
  03155455008 

 سهند توان تبریز
 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو کنترل و پروسس-فشار متوسط کمپکت -متوسط سنتی

 11/668 دارد
 خیابان سی متري -شهرك صنعتی شهید رجایی جنوبی  -تبریز  99/02/17

04114208994-5 

  04114204410 

 خزر برق ساحل
 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 11/668 دارد

شرکت خزر برق  -شهرك صنعتی آکند  -جاده دریا  -ساري  99/02/17
 ساحل

01133345819-22 
  01133345823-26 

 وارنا تابلو فجر
 

 تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو سنجش و توزیع 
 11/668 دارد

 پشت پمپ بنزین اول -خیرآباد  -ورامین  99/02/17
02136232396 

   02136232396 

 رسا صنعت آپادانا
 

تابلو کنترل و -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی -پروسس

 11/668 دارد
 12پالك- 2خیابان سوم  -شهرك صنعتی سجزي  -اصفهان  99/02/17

03146412623 
  03146412623 

 طبرستان تابلو آریا
 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو کنترل و پروسس -متوسط سنتی

 11/668 دارد
 3پالك -خیابان اکسیژن  -جاده قزلحصار  -کرج  -استان البرز  99/02/17

02633309303 

  02633309303 

 برق آسان تبریز
 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو فشار متوسط کمپکت -متوسط سنتی

 11/668 دارد
کوي  -نرسیده به سه راهی اهر  -تهران جاده  8کیلومتر  -تبریز  99/02/17

 صنعتی مخترع

04136373411-12   
  04136373411 



                                                                                                                                                                
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار( قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(تابلو هاي برق و پست کمپکت سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

  مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ١٤صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 نکا نوین
 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو فشار متوسط  -تابلو فشار ضعیف کشویی-متوسط سنتی 

 تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی  -تابلو کنترل و پروسس -کشوي

 11/668 دارد
خیابان ولی عصر ، خ توانیر ، خ نظامی گنجوي ،خ پیوند : تهران  99/02/17

 3زنگ واحد- 10رین ، پالك ،کوچه خسرو شی

02188757854-5 

  
02188206608 

 فن آوران صانع شرق

 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو فشار ضعیف -تابلو فشار متوسط کمپکت  -متوسط سنتی

 - تابلو کنترل و پروسس -تابلو فشار متوسط کشویی  -کشویی
 تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی 

 11/668 دارد
میدان  حد فاصل میدان جهاد و- بزرگراه شهید کالنتري-مشهد 99/02/17

 گروه مهام شرق-جمهوري

051124003703 

  
05112400374 

 صنایع برق فرامان
 

 تابلو سنجش و توزیع
 11/668 دارد

 -شهرك صنعتی فرامان  -جاده بیستون  15کیلومتر  -کرمانشاه  99/02/17
 3خیابان ایثار

08334733871 

  08334733871 

 شارفن تابلو
 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -توزیع تابلو سنجش و 
تابلو کنترل و  -تابلو فشار متوسط کمپکت   -متوسط سنتی

 پست کمپکت-پروسس

 11/668 دارد
 -خیابان دهم جنوبی  - شهرك صنعتی سرداران  -ماهدشت  -کرج  99/02/17

 15خیابان میالد پالك

02634450761 
  

02634450757 

 سپاهان تابلو
 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو کنترل و پروسس-فشار متوسط کمپکت -متوسط سنتی

 11/668 دارد
 5پالك – 3خیابان  – 1فاز  –شهرك صنعتی مبارکه  –اصفهان  99/02/17

03116673555 

  03116673443 

 رعد گستران حق بین
 

 تابلو فشار ضعیف ثابت–تابلو سنجش و توزیع 
 11/668 دارد

پایین تر از سه راه اندیشه  -( ص)بلوار رسول اکرم -مالرد  - تهران  99/02/17
 123پالك -جنب اداره برق مالرد  -

02165194262 
  02165194262 

 حفاظ الکتریک صفاهان
 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو کنترل وپروسس - تابلو فشار متوسز کمپکت -سنتیمتوسط 

 11/668 دارد
جنب پارکینگ ذوب -چهار راه تختی-چهار باغ عباسی-اصفهان 99/02/17

 1026پالك- آهن
0331229015-16 

  0331229014 
 تعاونی تابلوسازي برق

پدیده)فرامرزي   )  
 تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو سنجش و توزیع 

 11/668 دارد
 شهرك صنعتی ریگ -گناوه  99/02/17

07723222650 
  07723232650 

 برق گستر دریانی
 

 تابلو سنجش و توزیع 
 11/668 دارد

 شهرك صنعتی شبستر -شبستر  99/02/17
04142420595 

  04142420595 



                                                                                                                                                                
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار( قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

منطقه صنعتی کمرد  -کیلومتر بعد ار پلیس راه جاجرود 
 173پالك -خیابان صنعت شرقی  - خیابان مریخ 

02176262636 
  02176262263 

 نبش فرعی یکم -خیابان یکم  -شهرك صنعتی جی 
03135723728-29 

  
03135723730 

خیابان  -میدان فن آوري  -شهرك صنعتی پرند  -
 73قطعه -گلدیس 

02156417417 
  02156417107 

 کرمان تابلو -کیلومتر یک جاده زرند  -کرمان 
02182163000 

  
02182163777 

کوچه  -خیابان پنج رمضان  -خیابان مسجد سید 
 7پالك - 24فردوسی 

03133386007-9 
  03133386007-9 

 04432426815  191پالك -جاده شهید کالنتري  3کیلومتر  -

  04432426776 

 گلستان نبش - اصفهانی اشرفی بلوار - صادقیه دوم
 104پالك – 30

021-44000520-3 
 

21-440941600 

 بلوار - آباد شمس صنعتی شهرك - قم اتوبان 35 کیلومتر
  2پالك – 5 گلشید جنب - نخلستان

02156230302 
 02156230302 

 45 انتهاي - سلیمی شهید صنعتی شهرك - شهر آذر
 شمالی چهارم متري سی - اصلی متري

04134328540 
 04134328540 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/ 

مورد تایید شرکت محترم توانیر(تابلو هاي برق و پست کمپکت سازندگان فهرست      

  مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

١٢٢از  ١٥صفحھ 

فشار تابلو  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو فشار متوسط کمپکت -متوسط سنتی

 11/668 دارد
کیلومتر بعد ار پلیس راه جاجرود  3 - تهران  99/02/17

خیابان مریخ  -
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 

تابلو حفاظت و  -تابلو فشار متوسط کمپکت  -
 پست کمپکت -کنترل نیروگاهی

 11/668 دارد
شهرك صنعتی جی  –اصفهان  99/02/17

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 11/668 دارد

-جاده ساوه  99/02/17

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو فشار ضعیف -تابلو فشار متوسط کمپکت  

 - تابلو کنترل و پروسس -تابلو فشار متوسط کشویی 
  تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی 

 11/668 دارد
کرمان  99/02/17

تابلو حفاظت و  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 کنترل نیروگاهی 

 11/668 دارد
خیابان مسجد سید  -اصفهان  99/02/17

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو فشار متوسط کمپکت-متوسط سنتی

 11/668 دارد
-ارومیه  99/02/17

تابلو فشار متوسط  -تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو سنجش و توزیع
-تابلو فشار ضعیف کشویی -تابلو فشار متوسط کمپکت

 پست کمپکت-تابلو کنترل و پروسس -تابو فشار متوسط کشویی

 11/1895 دارد
دوم فلکه - تهران 99/02/17

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
  پست کمپکت -تابلو فشار متوسط کمپکت -متوسط سنتی

 11/1895 دارد
کیلومتر- تهران 99/02/17

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو کنترل و پروسس -متوسط سنتی 

 11/1895 دارد
آذر-تبریز جاده 99/02/17

متري

/  سازندگان فهرست

      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 

 بشري سازه
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

 آلفا برق
 

تابلو سنجش و توزیع 
-متوسط سنتی

کنترل نیروگاهی

 توانژوبین صنعت 
 

تابلو سنجش و توزیع 

 کرمان تابلو
 

تابلو سنجش و توزیع 
 -متوسط سنتی

تابلو فشار متوسط کشویی  -کشویی
تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی 

 پردیسان فن آوران نیرو
 

تابلو سنجش و توزیع 

 آذر تابلو نیرو صنعت ارومیه
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

 برق بهین آسیا
 

تابلو سنجش و توزیع
تابلو فشار متوسط کمپکت-سنتی

تابو فشار متوسط کشویی

 آذر نیرو ثمین
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی

 تابلو فنون آذر
 

تابلو سنجش و توزیع 
متوسط سنتی 



                                                                                                                                                                
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار( قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 دهم خیابان - یکم بلوار - بوعلی صنعتی شهرك
08122522405 

 08132526733 

 07632560084  سبز رستوران روبروي - یک شماره صنعتی شهرك 
 07632560085 

 صنعتی شهرك - نو قلعه - ورامین جاده 12 کیلومتر
  54پالك – هفتم خیابان نبش - آباد عشق

02136695059-61 
 02136695058 

 - صنعتی شهرك- اجتماعی تامین سازمان روبروي
  14شماره ي قطعه

02156430595 
 02156430595 

 – بنفشه خیابان - ملیکا بلوار - خضرا صنعتی شهرك
  33نبش

0343338087 
 0343338087 

تهران، ابتداي شهرك صنعتی چهاردانگه، مجتمع تجاري اداري 
 6، طبقه اول، واحد D کوشک ایرانیان ، بلوك

02155532707-09 
 

02155271464 

 روبروي - مهاباد جاده 2 کیلومتر - ارومیه - غربی
  قلعه آغچه جاده ابتداي - فردوس آرد کارخانه

04432425564-431 
 04432425618 

  شهرداري شهروند CNGجایگاه جنب - تهران مراغه
04212274867-68 

 04212276129 

 نکا جاده 3 کیلومتر - ساري
01133272272-3 

 01133272274 

 24 - خرمدشت صنعتی شهر - آبعلی جاده 23 کیلومتر
  136پالك – دوم و اول تقاطع بین - سینا 

02176214325-6 
 02176214336 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/ 

مورد تایید شرکت محترم توانیر(تابلو هاي برق و پست کمپکت سازندگان فهرست      

  مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

١٢٢از  ١٦صفحھ 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 متوسط سنتی

 11/1895 دارد
شهرك - همدان 99/02/17

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 متوسط سنتی

 11/1895 دارد
 - عباس بندر 99/02/17

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
  متوسط سنتی

 11/1895 دارد
کیلومتر - تهران 99/02/17

عشق

 11/1895 داردتابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
روبروي - کریم رباط 99/02/17

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 متوسط سنتی

 11/1895 دارد
شهرك - کرمان 99/02/17

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
  متوسط سنتی

 11/1895 دارد
تهران، ابتداي شهرك صنعتی چهاردانگه، مجتمع تجاري اداري  99/02/17

کوشک ایرانیان ، بلوك
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 

  متوسط سنتی
 11/1895 دارد

غربی آذربایجان 99/02/17
کارخانه

 11/1895 دارد تابلو سنجش و توزیع 
مراغه اتوبان 99/02/17

تابلو فشار متوسط  -تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو سنجش و توزیع
تایبلو فشار متوسط کمپکت تابلو کنترل و پروسس

 11/1895 دارد
99/02/17 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
تابلو فشار متوسط کمپکت  -متوسط سنتی

 11/1895 دارد
کیلومتر تهران 99/02/17

متري

/  سازندگان فهرست

      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 

  غرب الکتریک آرین
 

تابلو سنجش و توزیع 

 صنعتی تولیدي مجتمع
  جنوب برق بیتا

تابلو سنجش و توزیع 

 آذر پارس تابلو
 

تابلو سنجش و توزیع 

 تابلو سنجش و توزیع   نورآسا گستر ایرسا

 توسعه سامانه شرکت
  پاد برق صنایع

تابلو سنجش و توزیع 

 فجر تابلو میهن
 

تابلو سنجش و توزیع 

  دي تابلو زاگرس
تابلو سنجش و توزیع 

  مراغه نیرو آذر

 ولت تاسیساتی و تولیدي
  تابلو

تابلو سنجش و توزیع
تایبلو فشار متوسط کمپکت تابلو کنترل و پروسس-سنتی  

تابلو سنجش و توزیع   شرق تابلو تابان
 متوسط سنتی



                                                                                                                                                                
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار( قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(تابلو هاي برق و پست کمپکت سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

  مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ١٧صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 البرز تابلو آرمان
 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
  متوسط سنتی

 11/1895 دارد
 هشت پالك - هشتم حکمت خیابان - البرز صنعتی شهر - قزوین 99/02/17

02832222530 
 

02832223724 

 شرق جنوب تابلو پارسیان
 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
  تابلو فشار متوسط کمپکت  -متوسط سنتی

 11/1895 دارد
 بلوار - شقایق بلوار - ملیکا بلوار - خضراء صنعتی شهرك - کرمان 99/02/17

  1/26 خیابان - نسترن
03413420357 

 03413420358 

   فاز الکتریک برق پیمان
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

 تابلو فشار متوسط کمپکت  -متوسط سنتی
 11/924 دارد

 07117743138  سالمت بیمه جنب - شمالی وصال خیابان - شیراز 99/02/17
 07112325707 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو توزیع  -تابلو سنجش    خازن نیرو پارس
 11/924 دارد

 کوچه - غربی صنعت خیابان - کمرد صنعتی منطقه - آبعلی جاده 99/02/17
  101پالك – فرزین متري 10 کوچه - دانش

02176266714 
 02176264799 

 ایران پستهاي توسعه
   ترانسفو

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 
 پست کمپکت -تابلو فشار متوسط کمپکت -متوسط سنتی

 11/924 دارد
 دي خیابان - )آباد علی(یک شماره صنعتی شهرك - زنجان 99/02/17

  جنوبی
02432221420 

 02432221421 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    سهند تابلو آذر
 11/924 دارد

 زیر جنب - شاه خسرو هوایی پل از بعد - شهر آذر تبریز جاده 99/02/17
  پیاده عابر گذر

04132441893 
 04132441893 

   بشل تابلو تکساز
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

 تابلو فشار متوسط کمپکت  -متوسط سنتی
 11/924 دارد

 - 2 فاز - بشل صنعتی شهرك - شیرگاه - سوادکوه - مازندران 99/02/17
  2صنعت متري 16 خیابان

01142433910-1 
 01142433927 

   مرکزي تابلو فجر
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

تابلو کنترل و  -تابلو فشار متوسط کمپکت-متوسط سنتی
 تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی  -پروسس

 11/924 دارد
 انتهاي - 1 شماره صنعتی شهرك - خمینی امام میدان - اراك 99/02/17

  شایگان خیابان - امیرکبیر بلوار

08634130501 
 08634130503 

 تابلو  توزیع –تابلو سنجش    شیراز پیام نیرو
 11/924 دارد

 جنوبی پژوهش - پژوهش میدان - بزرگ صنعتی شهرك - شیراز 99/02/17
  301 خیابان -

07137742581 
 07137392183 

 سیاالت و برق تجهیزات
   فوالد

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 
تابلو فشار متوسط  -تابلو فشار ضعیف کشویی--متوسط سنتی

 کشویی 

 11/924 دارد
  264پالك – کلر نیرو از بعد - اشترجان صنعتی منطقه - اصفهان 99/02/17

03137582927-8 
 03137582556 



                                                                                                                                                                
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار( قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(تابلو هاي برق و پست کمپکت سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

  مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ١٨صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

   برق ملزومات تولید

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 
تابلو فشار متوسط  -تابلو فشار ضعیف کشویی-متوسط سنتی 

تابلو حفاظت و کنترل  - تابلو کنترل و پروسس -کشویی 
 نیروگاهی 

 11/924 دارد
 تولید شرکت - سپهر صنعتی شهرك - نظرآباد - البرز استان 99/02/17

  برق ملزومات
02645332158 

 
02645332265 

   سوئیچ ایران
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

تابلو فشار متوسط  -تابلو فشار ضعیف کشویی-متوسط سنتی 
 کشویی 

 11/924 دارد
  کرج مخصوص جاده 11 کیلومتر - تهران 99/02/17

02144905571-3 
 

02144905576 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    مراغه تابان
 11/924 دارد

 04137222727  ابزار بازار جنب - خمینی امام خیابان - مراغه 99/02/17
 04137237519 

   تابلو پارس

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 
تابلو فشار ضعیف -کمپکت تابلو فشار متوسط  -متوسط سنتی

 - تابلو کنترل و پروسس -تابلو فشار متوسط کشویی  -کشویی
 پست کمپکت-تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی 

 11/924 دارد
  پنجم خیابان نبش - آزادي خیابان - کاوه صنعتی شهرك - ساوه 99/02/17

08642342582-4 

 
08642342031 

   تابلو نیرو پارس
تابلو  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

 کنترل و پروسس
 11/924 دارد

 صنایع جنب - سروستان خیابان - کاشانی خیابان - اسالمشهر 99/02/17
  1پالك – سرو چوب

02156827095-6 
 02156826352 

   آییژ انرژي توسعه
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

 تابلو فشار متوسط کمپکت  -متوسط سنتی
 11/924 دارد

 اداري مجمع - شاهد راه سه به نرسیده - آسیایی بزرگراه - مشهد 99/02/17
  272 واحد - سپهر

05116666583-4 
 

0516572175 

 تابلو  توزیع –تابلو سنجش    جاوید برق پایا
 11/924 دارد

 02636107809  28پالك – آب کانال کوچه - سروستان کوچه - گرمدره - کرج 99/02/17
 02636107809 

   آباد مهر صنعتی
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 
تابلو فشار متوسط  -تابلو فشار متوسط کمپکت  -متوسط سنتی

 تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی  -تابلو کنترل و پروسس -کشویی 

 11/924 دارد
 شرکت انبار جنب - فتح بزرگراه ابتداي - فتح میدان - تهران 99/02/17

  دانش کوچه - زیمنس
02166636702-9 

 
02166616722 



                                                                                                                                                                
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار( قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(تابلو هاي برق و پست کمپکت سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

  مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ١٩صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    فرزیان برق صنایع
 11/924 دارد

 - نخلستان بلوار - آباد شمس صنعتی شهرك قم– اتوبان تهران 99/02/17
  61پالك  – 1 گلشید خیابان

02133935145 
 

02133955097 

   سیبوك ایران

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 
تابلو فشار ضعیف -تابلو فشار متوسط کمپکت  -متوسط سنتی

 - تابلو کنترل و پروسس -تابلو فشار متوسط کشویی  -کشویی
 تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی 

 11/924 دارد
 شماره - شقاقی فتحی نبش - شمالی اسدآبادي خیابان - تهران 99/02/17

  اول طبقه - 21

02188714451 

 
02188714478 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    گیالن برق خزر
 11/924 دارد

 روبروي - 5 کیلومتر - چوکام روستاي - خمام شهر - رشت 99/02/17
  رحمانی

01333263898 
 01333263797 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    شبکه کنترل همیاران
 11/924 دارد

 01333234557  زنبق خیابان - انزلی بندر صنعتی شهرك - انزلی بندر 99/02/17
 01333240300 

   گستر صنعت رانین
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

 کنترل و پروسستابلو  -متوسط سنتی 
 11/924 دارد

 - گالیول خیابان - اقاقیا بلوار - خضرآباد صنعتی شهرك - یزد 99/02/17
  بنفشه متري 24

03517272056-8 
 03517273227 

 برق نیرو نور صنعتی گروه
 تابلو  توزیع –تابلو سنجش    آسا

 11/924 دارد
 - )عج(الزمان صاحب خیابان - آباد فیروز - ورامین جاده  - تهران 99/02/17

  26پالك - )ع(مجتبی حسن امام خیابان
02136680312-3 

 02136680312 

   ولتاژ کرمان
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

 تابلو کنترل و پروسس -متوسط سنتی 
 11/924 دارد

 – شقایق بلوار - ملیکا بلوار - خضراء صنعتی شهرك - کرمان 99/02/17
  18خیابان

03413420357 
 03413420358 

   یار صنعت تابلو
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

 تابلو فشار متوسط کمپکت-متوسط سنتی
 11/924 دارد

 خیابان - سینا ابن بلوار - آباد عباس صنعتی شهرك - تهران 99/02/17
  189 پالك - 44 چکاوك

02136423251 
 02136423252 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    بابل صنعت مازیار
 11/924 دارد

  34 توحید - غربی کمربند - بابل 99/02/17
01132287189 

 01132287189 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    رجایی پایا تابلو فرآیند
 11/924 دارد

 از بعد - آباد خیر - )قم قدیم جاده( رجایی شهید خیابان - تهران 99/02/17
  1پالك – آباد جعفر - شهر باقر مترو زیرگذر

02133115933 
 02133119115 



                                                                                                                                                                
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار( قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(تابلو هاي برق و پست کمپکت سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

  مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ٢٠صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

   دنا تابلو
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

 متوسط سنتی
 11/924 دارد

 - الکترونیک بلوار - 2 فاز - شیراز بزرگ صنعتی شهرك - شیراز 99/02/17
  417خیابان نبش - سنجش خیابان

07137745513-4 
 07137745515 

   یزد تابلو آرمان
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

 تابلو فشار متوسط کمپکت  -متوسط سنتی
 11/924 دارد

 03537272399  اقاقیا میدان - نارون بلوار - خضرآباد صنعتی شهرك - یزد 99/02/17
 03537272398 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    گیالن ماهر صنعتگران
 11/924 دارد

 شهید خیابان - فرودگاه از بعد - انزلی جاده 2 کیلومتر - رشت 99/02/17
  اسدي

01333236759 
 01333700332 

   اختران نو مهندسی
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

 تابلو فشار متوسط کمپکت  -متوسط سنتی
 11/924 دارد

 – شمالی تالش نبش یک فاز - توس صنعتی شهرك - مشهد 99/02/17
  488قطعه

05135413262 
 05135410479 

   تابلو صنعت جهان
تابلو فشار  -ثابت تابلو فشارضعیف  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

 متوسط سنتی
 11/924  دارد

 5-06134427322  1تالش خیابان - 3 شماره صنعتی شهرك - اهواز 99/02/17
 06134427321 

 پارس برق سازي تابلو
 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    تنکابن

 11/924 دارد
 01154392823  رزاقی شهید بلوار - نشتارود جاده 5 کیلومتر - تنکابن 99/02/17

 01154392823 
 نیروي کنترل برق تولیدي

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    انزلى آزاد منطقه
 11/924 دارد

 خیابان - پامچال بلوار - رود حق صنعتی شهرك - انزلی بندر 99/02/17
  شقایق

01344404050 
 01344404178 

   خزان برق تابلو تولیدي
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

 متوسط سنتی
 11/924 دارد

 و صدا انبار پشت - کرج مخصوص جاده 23 کیلومتر - تهران 99/02/17
  سیما

02636101917 
 02636101917 

 تابلو فشارضعیف ثابت -توزیع  تابلو –تابلو سنجش    فومن سازان نیرو
 11/924 دارد

 میدان غربی شمال - اول ورودي - رشت صنعتی شهرك - رشت 99/02/17
  اول

01333226401 
 01333226401 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    توان گیالن صنعت برق
 11/924 دارد

 کوچه نبش - گیل میدان به نرسیده - خمینی امام بلوار - رشت 99/02/17
  الله

01333612588-9 
 01333612566 

   البرز برق مبنا
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

  متوسط سنتی
 11/924 دارد

 1-0263777347  صنعتی شهرك - اشتهارد - البرز استان 99/02/17
 0263777347-1 
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 تابلو  توزیع –تابلو سنجش    بابل تابلو نور
 11/924 دارد

 01142546988  پور نبی شهید خیابان - جانبازان میدان - جویبار - مازندران 99/02/17
 01142546988 

 تابلو  توزیع–تابلو سنجش    کاسپین تابلو الکترو
 11/924 دارد

 01144786012  سایپا نمایندگی جنب - ترسیاب روستاي - آباد محمود شهرستان 99/02/17
 01144786011 

 تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    اشتیاس کهکشان
 11/924 دارد

 نرسیده - خرداد 15 خیابان - نشتارود جاده 5 کیلومتر - تنکابن 99/02/17
  ده لوله دوراهی به

01154263023 
 01154263023 

 تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    حسینی صنعت و برق
 11/924 دارد

 01152222374  صنعتی شهرك کوچه - کریمی شهید خیابان - نوشهر 99/02/17
 01152227353 

 تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    کاسپین تابلو مهریار
 11/924 دارد

 02832222530  هشت پالك - هشتم حکمت خیابان - البرز صنعتی شهر - قزوین 99/02/17
 

02832223724 

 تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    الکترونیک رسام سهند
 11/924 دارد

 شهید خیابان انتهاي - 2 فاز - شکوهیه صنعتی شهرك - قم 99/02/17
  209پالك – 2 کالهدوز - بروجردي

02533343143 
 02533343143 

   نیرو بهین آداك
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

تابلو حفاظت و کنترل  -تابلو کنترل و پروسس -متوسط سنتی 
 نیروگاهی

 11/924 دارد
 253 پالك - جنوبی استقالل خیابان - مطهري شهید بلوار - کرج 99/02/17

  2طبقه –
02633502613 

 
02634208374 

  09123605219  درب طوسی -سمت راست-خیابان جم–جاده ماهدشت  -کرج 99/02/17 11/924 دارد  تابلو سنجش   رعد تابلو البرز

فنی و مهندسی سیستم 
  04446433625  صنعتکده پنجم –شهرك صنعتی –بوکان  –آذربایجان غربی  99/02/17 11/924 دارد تابلو  توزیع –تابلو سنجش    توزیع آژند

  مهر گستر طبرستان آمل
 

–بعد از دو راهی اوجی آباد  –جاده آمل به محمود اباد  –آمل  99/02/17 11/924 دارد  تابلو سنجش
  نرسیده دانشکده عالمه حسن زاده

01143141481 
 

01143141482 
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  احداث قدرت نیرو
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش  

 – 7گلشید  -بلوار نخلستان –تهران شهرك صنعتی شمس آباد  99/02/17 11/924 دارد  تابلو کنترل و پروسس –متوسط سنتی 
  20پالك 

02156235964 
 02156235964-4 

  0862228017  309خیابان  -فاز سوم –شهرك صنعتی خیر اباد  –اراك  99/02/17 11/924 دارد  تابلو  توزیع–تابلو سنجش    برق گستر صبا تابلو مرکزي

  صنایع برق خیري
 

 0115226041  مقابل پزشکی قانونی-شهریور 17خیابان -چالوس 99/02/17 11/924 دارد  تابلو  توزیع–تابلو سنجش 
 0115226040 

  مهندسی پیشرو خراسان
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش  

تابلو کنترل و  -تابلو فشار متوسط کمپکت   –متوسط سنتی 
  پست کمپکت –پروسس 

 119و  117بین آزادي  -جاده قوچان 3کیلومتر - مشهد  99/02/17 11/924 دارد
05136652488-90 

 
05136668151 

  پرشین تابلو تابان
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش  

تابلو کنترل و  -تابلو فشار متوسط کمپکت   –متوسط سنتی 
  پست کمپکت –پروسس 

-3کوشش -بلوار تالش-شهرك صنعتی فناوري هاي برتر-مشهد 99/02/17 11/924 دارد
  319پالك 

05112400485-7 
 

0511240088 

  قایم صنعتی نور آوران مهر
 

پالك  –خیابان شهدا –خیابان سادات  –قوچحصار -شهر ري-تهران 99/02/17 11/924 دارد تابلو سنجش
51 

02155339416 
 02155325216 

  مهندسی فوالد برق اراك
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش  

 08633553282  4خیابان کارگاهی  –فاز یک  –شهرك صنعتی خیر اباد -اراك 99/02/17 11/924 دارد  متوسط سنتی
 08633553275 

  توان صنعت مبین
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش  

تابلو حفاظت و کنترل  –تابلو کنترل و پروسس  -متوسط سنتی 
  نیروگاهی

کوي  –خاتون اباد دوم  – 18کیلومتر  –جاده خاوران  –تهران  99/02/17 11/924 دارد
 5پالك  –محب 

02136463707 
 02136463709 

  جهان سنجش نیرو بهاران
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش  

 خیابان یازدهم –شهرك صنعتی بهاران  –بهار  –همدان  99/02/17 11/924 دارد  متوسط سنتی
08134586602-4 

 08134586603 

  کاویان صنعت یزد
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش  

جنب  - روبروي سازمان انرژي اتمی-بعد از پلیس راه جاده تفت-یزد 99/02/17 11/924 دارد  تابلو فشار متوسط کمپکت -متوسط سنتی 
  افضلیقند و نبات 

035326634770 
 03532634771 
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  مبتکر صنعت صدرا
 

 07136407430  2فاز  –شهرك صنعتی صدرا  -شیراز 99/02/17 11/924 دارد  تابلو  توزیع–تابلو سنجش 
 07136407431 

تولید تابلو  1038تعاونی 
  هاي برق صنعتی

 
روبروي ماکارونی  –خیابان اول  -1شهرك صنعتی شماره  -سنندج 99/02/17 11/924 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

 خاوین
0873383392 

 0873383770 

  تعاونی الکترو بختگان
 

سمت  -دور برگردان اول -ابتداي جاده شهریار –زرقان  -شیراز 99/02/17 11/924 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 
 چپ

07132623210 
 071326225847 

  مهندسی گرگان تابلو
 

 4خیابان سازندگی  –شهرك صنعتی آق قال  -گرگان 99/02/17 11/924 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 
09113757035 

 09122373293 

  کهرباي خلیج فارسنیرو 
 

فرعی اول سمت  -بلوار خلیج فارس– 2شهرك صنعتی  -بوشهر 99/02/17 11/924 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 
 راست

0773383392 
 07733330796 

  پرتو کار تهران
 

خیابان  –خیابان درختی  -امیراباد -جاده اندیشه به اشتهارد -تهران 99/02/17 11/924 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 
 گلستانک

02165740466 
 02165740466 

صنایع پاسارگاد برق 
  رستاك

 
پالك  -متري الله 6نبش –خیابان فروردین  -حصارك پایین -کرج 99/02/17 11/924 دارد  تابلو سنجش

1 
02634664035 

 02634664035 

  الکترو پارس سیستم رعد
 

 –ما بین سه راه پست خانه و خیابان آقا رضایی  -حصارك -کرج 99/02/17 11/924 دارد  تابلو سنجش
 مجتمع صنعتی حمید

02634666014 
 02634666656 

شرکت تاسیساتی روشن 
  بناب

 
جنب پل  –جاده جدید شهرك صنعتی  -بناب-آذربایجان شرقی 99/02/17 11/924 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

 روگذر
04137728957 

 04137728957 

  نورتابان حشمتیه
 

انتهاي  -بعد از جاده ده خیر –فیروز آباد  –جاده ورامین -تهران 99/02/17 11/924 دارد  تابلو سنجش
 5پالك  –کوچه آزادي  –روبروي استخر  –خیابان عبدي 

02133939411 
 02136683946 

  سفیران صنعت نیرو قایم
 

 6/4پالك  -خیابان نرگس نهم –شهرك صنعتی آفتاب  –تهران  99/02/17 11/924 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 
02155464446 

 02155464446 
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  البرزصنایع تابلو برق امین 
 

 –شاهین ویال -)ع(متر مانده به امام حسین  300 -میانجاده -کرج 99/02/17 11/924 دارد  تابلو سنجش
 435پالك 

02634566698 
 026345666698 

صنایع تابلو برق حسام 
  پارس

 
پشت پاسگاه جاده کشتار گاه اولین چهار راه  –سلطان آباد  -شیراز 99/02/17 11/924 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

 سمت چپ
07118349236 

 07118354112 

  مهندسی الکترو پرسو
 

- سه راه نیاسر شهرك صنعتی برازان–پلیس راه همدان  -سنندج 99/02/17 11/924 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 
 جنب ماشین سازي عباسیان

08733239809 
 08733282631 

مهندسی تابلو الوند 
  پارسیان

 
  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

 دارد
 49پالك  -کوچه براتعلی - زمان آباد  -شهر ري 99/02/17 11/924

02133971401 
 02133113917 

پارسیان صنعت صاعقه 
  البرز

 
روبروي  -بلوار سرداران غربی–میدان امام  –خروجی مهر ویال -کرج 99/02/17 11/924 دارد  تابلو سنجش

 کارواش شازده
02633513841 

 02633531578 

  صنایع برقی آذرخش بوشهر
 

 پشت انبار بانک ملت - بزرگراه طالقانی -بوشهر 99/02/17 11/924 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 
077333537682 

 077333532046 

  برق تابنده گستر
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش  

  تابلو کنترل و پروسس -تابلو فشار متوسط کمپکت   –متوسط سنتی 
 6پالك  17کوچه  -خیابان مطهري -کرمان 99/02/17 11/924 دارد

034125434602 
 

03412534600 

  رعد نیرو فیدار
 

کوچه موسوي –خیابان صنعت  –شهرك صنعتی کمرد  -جاجرود 99/02/17 11/924 دارد  تابلو  توزیع–تابلو سنجش 
 8فرعی سوم پالك –

02176264452- 
 02176266921 

  کیان ایساتیس پاریس
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش  

  تابلو فشار متوسط کمپکت  –متوسط سنتی 
 متري اول 24 –یزد شهرك صنعتی خضر آباد  99/02/17 11/924 دارد

03537273486 
 02189784867 

  مهندسی برق آذر کلید
 

-قبچاق- یوسف آباد قوام-شهریار-صفادشت-شهرستان مالرد-تهران 99/02/17 11/924 دارد  تابلو فشار متوسط کشویی –تابلو فشار متوسط کمپکت 
 1325پالك -متري 10نبش -متري سوم غربی 12

02165585402 
 02188732158 

  پویا صنعت آواي مدرن
 

سه راه عفیف آباد روبروي مجتمع تجارت -دشتشیراز خیابان قصر  99/02/17 11/924 دارد  تابلو   فشارضعیف ثابت –تابلو  توزیع –تابلو سنجش 
 6جهانی ساختمان پرتوي واحد 

07136103 
 07136103 



                                                                                                                                                                
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار( قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(تابلو هاي برق و پست کمپکت سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

  مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ٢٥صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

  ایمن برق صنعت رستاك
 

-پاساژ گراند هتل) ملی سابق(نبش کوچه باربد -الله زار جنوبی 99/02/17 11/924 دارد  تابلو  توزیع–تابلو سنجش 
 21طبقه اول پالك 

33912090 
 33953166 

  رعد تابلو ساوج
 

متر جلو تر از بیمارستان تامین  200خیابان امام امت - هشتگرد 99/02/17 11/924 دارد  تابلو سنجش
 اجتماعی

02644210649 
 02644210649 

  پیشتاز تابلو فارس
 

شیراز بلوار کوشش شمالی خیابان ساعی شهرك صنعتی بزرپ  99/02/17 11/924 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو سنجش و توزیع 
 )پردازش( 807فرعی 

09177044558 
 02189783623 

  فاز گستر سپید
 

  7کوچه -خیابان یقطین - بلوار امیر کبیر -شیراز 99/02/17 11/924 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 
07138229780 

 07138234495 

  مولد یکتانیرو 
 

 -شرقی 212خیابان -پبلوار پروین-میدان پروین –تهران پارس  99/02/17 11/924 دارد  تابلو  توزیع–تابلو سنجش 
 330پالك  137و  135بین 

02177963117 
 02177963318 

  اکباتان تابلوي ایرانیان
 

 11/6339 دارد  تابلو سنجش
مجتمع کارگاهی  -انتهاي بلوار چمران  - 3فاز  -شهر جدید پرند  98/12/21

 44مپسا پالك 
021-56793610 

 021-56793609 

  صنعت پژوهان فیض
 

 گلپایگان خ آیه اهللا گلپایگانی جنب بانک ملی ایران 98/12/21 11/6339 دارد  جش و توزیع تابلو سن
031-57450311 

 031-57452324 

  الکترو آروین کویر
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش  

  متوسط سنتی
 تجارت چهارم -بلوار تجارت  -منطقه ویژه اقتصادي  -یزد 98/12/21 11/6339 دارد

035-37275091 
 035-37275093 

  جزیره نور آریا
 

خ لوله  -خ امام خمینی -علی آباد قاجار  -اتوبان آزادگان  - تهران  98/12/21 11/6339 دارد  تابلو سنجش
 33گاز انتها سمت چپ پالك 

55147351 
 55757297 

  مهندسی سازند
تابلو فشار متوسط  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –سنجش تابلو  

پست  –تابلو کنترل و پروسس  -تابلو فشار متوسط کمپکت  -سنتی 
  کمپکت

 3بلوك-شرقی 4خیابان -شهرك صنعتی کوثر-کرج 98/12/21 11/6339 دارد
021-88481274 

 
021-88706963 

  صنعت کاران آفاق
 

 71خیابان قزوین سه راه آذري خیابان جرجانی پالك  - تهران  98/12/21 11/6339 دارد  تابلو سنجش
021-66693611 

 021-66687389 
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  پیشگام تابلو شرق
 

 47سعید آباد کوچه البرز پالك -جاجرود  - تهران  98/12/21 11/6339 دارد  تابلو  توزیع–تابلو سنجش 
021-44061483 

 021-44077310 

 شرقیکوچه اول  -خیابان باهنري  -میدان معلم  -آبیک  -قزوین  98/12/21 11/6339 دارد  تابلو  توزیع–تابلو سنجش    پیشگامان صنعت برق اوستا
0283-2891163 

 
- 

  الکترو نوین یاري
تکاوران -خیابان دالوران-خیابان هنگام-میدان رسالت-تهران 98/12/21 11/6339 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش  

 33و31خیابان الغدیر-جنوبی
021-77450835 

 021-77453895 

  نیکان تابلو فرا صنعت
 41پالك-جنوبی8خیابان-شهرك صنعتی سرداران-ماهدشت-کرج 98/12/21 11/6339 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش  

026-37850635 
 026-37310761 

  توسعه انرژي پایا
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش  

  فشار متوسط کمپکتتابلو  -متوسط سنتی 
-4شهرك صنعتی شماره -جاده ماهشهر2کیلومتر - اهواز 98/12/21 11/6339 دارد

 12و11پالك
06132287976 

 06132257977 

  وحدت نوآوران سهیل
 

-34پالك-روبروي کوچه نادر-خ رودکی شمالی-خ آزادي-تهران 98/12/21 11/6339 دارد  تابلو  توزیع–تابلو سنجش 
 ونوستابلو 

021-66930986 
 021-66948297 

  پرتو تابلو شرق سپاهان
 

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 
تابلو کنترل و  -تابلو فشار متوسط کمپکت  -متوسط سنتی 

  پروسس

 جنب بانک ملت -ابتداي جی  -فلکه احمد آباد -اصفهان  98/12/21 11/6339 دارد
031-32285717 

 
- 

  راسل تابلو
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش  

تابلو کنترل و  -تابلو فشار متوسط کمپکت  -متوسط سنتی 
  تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی –پروسس 

 176پالك -نبش کوچه سلیمان زاده  -ازگل  - تهران  98/12/21 11/6339 دارد
021-22470001 

 
021-22473714 

  مهندسی الوند پویا نیرو
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش  

  تابلو کنترل و پروسس -متوسط سنتی 
خیابان  -شهرك صنعتی مأمونیه  -اتوبان تهران ساوه  80کیلومتر 98/12/21 11/6339 دارد

 128قطعه  -15
021-22338904 

 
021-22338901 

  پدیده برق و صنعت
 

خیابان یوسف آباد خیابان بیستون کوچه دوم الف پالك  - تهران  98/12/21 11/6339 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 
 واحد چهارم غربی 3/1

021-88392319 
 021-88392730 
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  صنعترعد سازان مبین 
 

خیابان رسالت نرسیده به خیابان کرمان خیابان منصوري  - تهران  98/12/21 11/6339 دارد  تابلو  توزیع–تابلو سنجش 
 4واحد  41کوچه فالح 

021-76255440 
 021-76255440 

  سویسه صنعت سامان
 

 16طبقه  اول پالك-گراند هتلپاساژ - خیابان الله زار جنوبی-تهران 98/12/21 11/6339 دارد  تابلو سنجش
021-33935125 

 021-33977573 

  بهار آسمان نیرو
بعد از چهار راه منوچهري پاساژ ایرانیان زیر همکف پالك  -الله زار  98/12/21 11/6339 دارد تابلو  توزیع–تابلو سنجش  

9 
021-66344815 

 021-66344837 

  پیشگام نیرو صنعت جم
جاده ساوه سه راه آدران شهرك صنعتی ده حسن آباد خیابان خانی  98/12/21 11/6339 دارد تابلو  توزیع–تابلو سنجش  

 154روبروي تاور سازي پالك 
021-55880472 

 021-55880472 

  مبین تابلو قائم
 47فرعی سوم پالك  -باغک کوچه یاس  -کمرد  - تهران  98/12/21 11/6339 دارد تابلو  توزیع–تابلو سنجش  

021-76262217 
 021-76262217 

  آریا تابلو آریانا
 

حکیمیه خیابان سازمان آب خیابان صنعت جنب بانک ملت داخل  98/12/21 11/6339 دارد  تابلو سنجش
 کارخانجات آزمایش کوچه چهارم شرقی سوله نیروگاه برق

021-77125751 
 021-77071931 

  ایمن برق کسري
 36کوچه آزاده پالك  -صنعت شرقی  -کمرد  -جاجرود  98/12/21 11/6339 دارد تابلو سنجش 

021 - 77965166 
 021 - 76263960 

  الکتروسان پرتو نیوساد
 

پاسارگاد کاظم آباد خیابان  رباط کریم شهرك صنعتی - تهران  98/12/21 11/6339 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 
 46صنعت هفتم کوچه یاس پالك 

021-56574265 
 021-56577665 

  خاتم تابلو خلیج فارس
 393تهران خیابان شوش غربی نبش چهارراه خانی آباد پالك  98/12/21 11/6339 دارد تابلو سنجش 

021-55195303 
 021-55195307 

  هوشیار فن کردستان
 

جنب -خیابان تعاون-1شهرك صنعتی شماره -سنندج-کردستان 98/12/21 11/6339 دارد  تابلو  توزیع–تابلو سنجش 
 پخش دارو التیام

087-33771362 
 087-33773648 

تعاونی تولیدي آوا صنعت 
  گلستان

نبش -بسیج  خیابان اعتماد میدان  -گنبد کاووس-استان گلستان  98/12/21 11/6339 دارد جش و توزیع تابلو سن 
 سه راهی

017-33559701 
 017-33556531 
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  آتیه البرز پرنیا
تهران،جاده خاوران،روبروي مسکن مهر فرون آباد ، خیابان امام  98/12/21 11/6339 دارد تابلو سنجش 

 22حسین ،پالك 
021-33152316 

 021-33903798 

شهرك صنعتی خاوران ، سایت فلز تراش ، خیابان صدف شرقی ،  98/12/21 11/6339 دارد تابلو  توزیع–تابلو سنجش    یکتا فراز الکتریک
 8، شماره 109بلوك 

021-33281498  

  ایلیا بهینه کاران پویا
شهید زیبا دشت فرخ آباد خیابان کشاورز انتهاي کوچه  -کرج 98/12/21 11/6339 دارد تابلو  توزیع–تابلو سنجش  

 دستغیب جنب دامداري حسن خانی
026-36882163 

 026-36882163 

   تابلو برق آرین هگمتانه
شهرك ولیعصر خیابان سپیده شمالی نبش کوچه کریمی  - تهران  98/12/21 11/6339 دارد تابلو  توزیع–تابلو سنجش 

 104پالك 
021-66204344 

 
021-66237814 

 43الله زار جنوبی پالك  - تهران  98/12/21 11/6339 دارد  تابلو سنجش   تابلو آرین جهان
021-33115939 

 021-33939025 

چهارراه مالرد اسفند آباد انتهاي خیابان مدرسه خیابان -شهریار 99/04/23 11/1823 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    نوید تابلو
  218چناران پ بیست متري 

02165583485 
 02165586079 

جاده مخصوص کرج سه راه اندیشه شهرك صنعتی 17کیلومتر 99/04/23 11/1823 دارد  تابلو سنجش   سهند الکتریک نیرو
  4زاگرس خیابان صنعت صنایع دوم پ

02146897080 
 02146869055 

عمران تاسیسات خدمات 
 E1قطعه  2مازندران بهشهر شهرك صنعتی بهشهر فاز  99/04/23 11/1823 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو سنجش و توزیع    عالء خزر فن آوران

01134543626 
 01134543626 

 06132226286  31خیابان عطارد بین سعدي و مسلم پ اهواز خیابان طالقانی  99/04/23 11/1823 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    بهساز نصر اهواز
 0613226286 

   آذر منیر تابلو برق
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

  متوسط سنتی
آذربایجان شرقی تبریز جاده تبریز صوفیان شهرك صنعتی صنایع  99/04/23 11/1823 دارد

  14و13پ 12ساختمانی خیابان 
04142544500 

 04142544252 
 صنعت و برق هاي سازه

   الهیجان
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

  تابلو کنترل و پروسس -متوسط سنتی 
 42474038-013  سیاهکل صنعتی شهرك-الهیجان 99/05/23 11/2462 دارد

 013-42333154 
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 نو خیابان - اندیشه میدان -  بیستون صنعتی شهرك- کرمانشاه 99/05/23 11/2462 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو سنجش و توزیع    زاگرس کار آور فن
  2 آوري

083-34735207 
 083-34735208 

 پالك اول طبقه ممتاز پاساژ- علیپور کوچه - جنوبی زار الله-تهران 99/05/23 11/2462 دارد  تابلو سنجش    گیتی گستر دیباج
2/2  

021-33984620 
 021-33984614 

   پویا برق تابلو آذران
تابلو  - تابلو فشارضعیف ثابت  -و  توزیع تابل–تابلو سنجش 

  کنترل و پروسس
 -  غربی میثم خیابان - شبستر صنعتی شهرك - شرقی آذربایجان 99/05/23 11/2462 دارد

  143 پالك
041-42485961 

 041-42485962 

 36551324-025  7 ، 6 درب تقاطع از بعد 19 ك -  سفید کوه جاده - قم 99/05/23 11/2462 دارد  تابلو  توزیع –تابلو سنجش    گستر آذرخش تابلو کویر
 025-36551323 

 نوین سپاهان الکتریک گام
 خیابان _2 فاز _ 2 آباد نجف صنعتی شهرك_ آباد نجف - اصفهان 99/05/23 11/2462 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    نون دیار

  5 پالك 3 فرعی شمالی شهریار
031-42694260 

 031-42694261 

 آب میاندو اتوبان4 متر کیلو-  آب میاندو شهرستان-غربی آذربایجان 99/05/23 11/2462 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    کنترل آذران
  بانک پست جنب تبریز -

044-45555826 
 044-45555826 

 پالك-  بار کرج مقابل پیشاهنگی راه سه از بعد -کمالشهر کرج 99/05/23 11/2462 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    البرز تابلو کوثر
157  

026-34811864 
 026-34807114 

 32265327-011  علمدار عبور- قائمشهر جاده- بابل - مازندران 99/05/23 11/2462 دارد  تابلو  توزیع –تابلو سنجش    شمال الکتریک افروز
 011-32264346 

   فارس برق تابلو طراح
تابلو  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

  کنترل و پروسس
 - منوچهري خیابان روبروي - شمالی قاآنی خیابان -  شیراز 99/05/23 11/2462 دارد

  اول طبقه-نگهدار حق ساختمان
071-32602161 

 071-37394979 

 33386347-034  15خیابان-  بلوارپامچال -خضرا -2شمار صنعتی شهرك-کرمان 99/06/18 11/2965 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    کارمانیا برق شایان
 034-33386346 

 66524128-021  38 پالك ویال تهران خیابان- ستارخان خیابان -  تهران 99/06/18 11/2965 دارد  تابلو  توزیع –تابلو سنجش    توانکار سازان افق
 021-66517706 



                                                                                                                                                                
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار( قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(تابلو هاي برق و پست کمپکت سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

  مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ٣٠صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 32287253-011  برگردان دور روبروي- 7 متر کیلو- قائمشهر به بابل جاده -بابل 99/06/18 11/2965 دارد  تابلو  توزیع –تابلو سنجش    بابل زار الله الکترو
 011-32287252 

 بیات محمد شهید خیابان سلمبر روستاي- کهریزك دهستان -ري 99/06/18 11/2965 دارد  تابلو سنجش    مهر آراد برق تابلو
  همکف طبقه -  29پ - جنوبی زاده حیدري االه فضل شهید کوچه

021-5653047 
 021-56532966 

 33943475-021  3پالك-بهرامی پاساژ-جنوبی زار الله-خمینی امام میدان -  تهران 99/06/18 11/2965 دارد  تابلو  توزیع –تابلو سنجش    دیانا صنعت الکترو
 021-33943475 

- صنعت متري بیست – کمرد صنعتی شهرك - جاجرود -  تهران 99/06/18 11/2965 دارد  تابلو سنجش    تابلو نور توان
  22 پالك  - اول متري ده

021-76263455 
 021-76263456 

   ایرانیان نوین نیرو نوژان
تابلو  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

  تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی –کنترل و پروسس 
 32665702-031  صفی موالنا ي کوچه - اتمی انرژي جاده - دشت روشن - اصفهان 99/06/18 11/2965 دارد

 031-32665701 

 -  تالش بلوار - ایوانکی صنعتی شهرك - گرمسار به تهران جاده 99/06/18 11/2965 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    سپهر آموت صنعتی
  504 پالك - 5 تالش

023-34584067 
 023-34584067 

 برق کرج مهندسی فنی
 34552565-026  82 شماره - ابوذر خیابان - گلشهر متري 45 - کرج - البرز استان 99/06/18 11/2965 دارد  تابلو  توزیع –تابلو سنجش    سازه

 026-34560862 
 برق سازي تابلو صنایع

 خیابان - نگارستان بلوار - آباد شمس صنعتی شهرك -  تهران 99/06/18 11/2965 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش    الکتریک سگال
  425 پالك - بهمن

021-56231949 
 021-56231935 

   فاز مازند صنعتی برق
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

  تابلو فشار متوسط کمپکت  -متوسط سنتی 
 موسی صنعتی شهرك بهشهر، به نکا جاده 5 کیلومتر نکا، مازندران، 99/06/18 11/2965 دارد

  1فاز نظري،
011-34775471-4 

 011-34775468 

 33344451-017  43 قطعه-صنعتی شهرك- شهر آزاد شهرستان-گلستان استان 99/06/18 11/2965 دارد  تابلو  توزیع –تابلو سنجش    الکترونیک قابوس خدمات
 017-33344451 

   آوران برق مهندسی
تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو  توزیع –تابلو سنجش 

  تابلو کنترل و پروسس  -متوسط سنتی 
 روستاي- دشت صفا صنعتی شهرك از بعد دشت صفا -شهریار 99/06/18 11/2965 دارد

  13 پالك سلمیان
021-22849908 

 021-22847750 



                                                                                                                                                                
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار( قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(تابلو هاي برق و پست کمپکت سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

  مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ٣١صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 -شهرك صنعتی فناوریهاي برتر، شهرك صنعتی فناوري هاي برتر 11/05/99 3932/12/97  دارد  پست هاي کمپکت پدمانتد   صنایع کیان ترانسفو
  انتهاي صنعت -بلوار صنعت

05131612 
 05131612 

 کهربا آیالر
 

رضا بعد از تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی پایین تر از برج نگین  99/09/05 11/4636 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو سنجش و توزیع 
 10و  44گلستان دهم پ 

02144040937 
  02144013804 

  توپچی الکتریک توان
 

 تابلو سنجش و توزیع 
 جاده سنندج جنب ایستگاه تحقیقاتی کشاورزي 2سقز کیلومتر  99/09/05 11/4636 دارد

08736226554 

  08736226554 
 تابلو نوین آذین مهر

  سپاهان
 تابلو سنجش و توزیع 

اصفهان پل راهداران سه راهی فرودگاه جنب دارو سازي محیا  99/09/05 11/4636 دارد
 خیابان زرین

03138788071 
  03138788072 

 جاوید سازان خزر
 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 شهریور ساختمان سپهر طبقه دوم  17آمل خیابان  99/09/05 11/4636 دارد

01144203490 

  01144203491 

 نور مازند قرب مهندسی
 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
مازندران ساري بلوار پاسداران روبروي اداره کل منابع طبیعی  99/09/05 11/4636 دارد

 استان 
01133348899 

  01133348898 

 سقز تابلو تجهیز
 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
جاده  5استان کردستان شهرستان سقز شهرك صنعتی کیلومتر  99/09/05 11/4636 دارد

 سقز بوگان
08736323494 

  08736214483 

 ساري تابلو مازند مهندسی
 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 ساري بلوار قائم شهر روبروي اداره آب منطقه اي مازندران 99/09/05 11/4636 دارد

01133343221 
  01133343220 

 آسیا تابلو آریان
 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
دشتستان شهرك صنعتی براز جان خیابان استان بوشهر شهرستان  99/09/05 11/4636 دارد

 جنب شهرك سپهر چوب دشتستان 266کارگر شرقی دوم قطعه 
07734232214 

  07734248954 

 خراسان نیروي کنترل
 

 تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 489پ  4/8مشهد شهرك صنعتی توس فاز یک تالش شمالی  99/09/05 11/4636 دارد

05135414561 
  05135414562 

 آذر سازي تابلو و مهندسی
  نور

تابلو فشار  -تابلو فشارضعیف ثابت  -تابلو سنجش و توزیع 
 تابلو کنترل و پروسس -متوسط سنتی

 2خلخال شهرك صنعتی خلخال خیابان کار آفرینان  99/09/05 11/4636 دارد
04532453194 

  04532454995 



                                                                                                                                                                
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار( قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(تابلو هاي برق و پست کمپکت سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

  مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ٣٢صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

مهندسی پیشگامان  فنی
  ویرا انتقال نیروي آمل

 
–بعد از دو راهی اوجی آباد  –جاده آمل به محمود اباد  –آمل  99/09/05 11/4636 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -تابلو سنجش و توزیع 

  نرسیده دانشکده عالمه حسن زاده
01143141481 

 01143141482 

  نوران تابلو گیالن
 

 پشت انبار بانک ملت - بزرگراه طالقانی -بوشهر 99/09/05 11/4636 دارد  تابلو فشارضعیف ثابت -توزیع  تابلو سنجش و
077333537682 

 077333532046 

جشتابلو سن   تابلو برق جم  
کرج شاهین ویال ضلع غربی میدان امام حسین روبروي اداره  99/09/05 11/4636 دارد

  ق منطقه غرب کرج =برف
02634509050 

 02634509050 
پیشگامان تابلو نوین 

 02536550181  10پالك  23قم جاده کوه سفید کوچه  02/02/02 27500/527 دارد تابلو سنجش و توزیع   اسپادانا
 02189787139 

متري سید هادي16شهرك صنعتی شکوهیه قم ابتداي  02/02/02 27500/527 دارد تابلو سنجش و توزیع  تابلوسازان ایمن برق آسا  
02536646035 
09127576728  
02536646035 

25پالك  15تن جاده کوه سفید کوچه  72قم میدان  02/02/08 27500/669 دارد تابلو سنجش و توزیع  ماهان تابلو سپند آزما  02536551128 
 02536551129 



                                                                                                                                                               
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت 
  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/  سازندگان فهرست

  سیم و کابل سازندگان فهرست      

١٢٢از  ٣٣صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

    

  فشار متوسط لیست شرکتهاي تولید کننده انواع کابل هاي فشار ضعیف و
  

  .موجود می باشد فهرست گواهی مطابقت با استانداردهاي تولید کاالهاي تخصصی صنعت برقشرکت محترم توانیر در خصوص  1615/11به پیوست  نامه شماره 
  

  :مالحظاتی که بایستی هنگام خرید در نظر قرار گیرد عبارتند از 
قبـل  ملزم به رعایت خرید از فهرست مورد تایید شرکت محترم توانیر و شرکت توزیع برق استان قم می باشند و پیمانکاران و سازندگان محترم  -1

در غیر این صورت عواقـب خسـارتهاي   . (شرکت توزیع نیروي برق استان قم انجام پذیرداز خرید کابل هماهنگی الزم با دفتر مهندسی و نظارت 
  .)الی می باشد و هیچ مسئولیتی متوجه شرکت توزیع نیروي برق استان قم نمی باشدمالی واتالف زمان برعهده شرکت جنابع

طی مذاکره صورت .اقدام نمایندهاي فشار ضعیف سازندگان محترم بر اساس نوع تاییدیه هاي اخذ شده از توانیر می توانند نسبت به تولید کابل  - 2
کابلهاي مسی به صورت  400-500و 120-300و  25-95و  1,5-16فت تاییدیه به سه رده گرفته با مسئولین صدور تاییدیه توانیر کابل ها براي دریا

هرگونـه  (نیز مورد تایید می باشد کابل در آن رنج  و آلومنیوم تقسیم گردیده است که تایید باالترین سطح مقطع هر رده تمامی سطح مقطع هاي
، مورد تایید شـرکت توزیـع   و با کیفیت پایین تر از استاندارد هاي وزارت نیرو  فهرستتولید کابل براي پیمانکاران و متقاضیان برق خارج از این 

  .)بود نیروي برق استان قم نمی باشد و خسارت هاي مالی به عهده سازندگان خواهد
 .برسد به سازندگان به تایید شرکت محترم توانیر  سفارش خریدهرگونه تغییر در کاالهاي تولیدي می بایست قبل از ارسال و - 3

سـایت  با توجه به اینکه دستورالعمل توانیر درباره کابل هاي خودنگهدار موجود می باشد الزاما خریدها باید بر اساس دستورالعمل مذکور کـه در   - 4
  .موجود می باشد صورت گیرد http://www.tavanir.org.ir/dm توانیر به آدرس

http://www.tavanir.org.ir/dm


                                                                                                                                                               
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :
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I /
٣١

/٠
١

 

خیابان کالهدوز مابین چهارراه دیباجی و دلبخواه نبش 
  401واحد  16کوچه معتمدي پالك 

 9تهران شهرك صنعتی شمس آباد بلوار گلستان گلشن 

02122783158 
02156232021 

  02122783175 
02156231474 

  11کوچه پیرنیا دوم پالك تهران خیابان الله زار نو 
تهران جاده گرمسار شهرك صنعتی ایوانکی خیابان آزادي 

  درب سوم سمت راست 1خیابان توسعه 

02133979897 
02334583232 

  02334583233 

 باخترجاده سنندج شرکت کابل  3کرمانشاه کیلومتر 

08334270553 

  08334270554 

نبش اهورامزدا  -انتهاي خیابان الوند  -میدان آرژانتین 
    9واحد -  14پالك  -

 جنب شرکت کاوه اتوبان ساوه شهر صنعتی کاوه خیابان مهارت 

02188888407-8 
08642341278 

  02188209352 

 –نبش نامی –تبریزیان   -خ امیر سهیل –میر داماد
 1911663113کدپستی –جدید 14پ  –ساختمان آرمان 

02122228186 
02122271317   
02122255374 

یزد بلوار دانشجو ج  نب کوچه بنیاد جانبازان طبقه فوقانی 
 137پ

03538266670-1 

  
03538257122-4 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت 
  بازرگانیو  فنی  کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

مورد تایید شرکت محترم توانیر(کابل خودنگهدار فشار ضعیف سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 

 پژوهشگاه نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

١٢٢از  ٣٤صفحھ 

 70+70+25+25 mm2   ×  3        
 70+16+70 mm   ×  3    ) پنج رشته(   

  )شش رشته(      3  × 25+50+50+ 25
mm50 +16+50 ×  3      )پنج رشته(  

  )شش رشته(      3  × 25+95+95+ 25 

  دارد
27500/3587 
27500/3549 
27500/7965 

27500/7966 
27500/8598 

1398/04/31 
1398/04/28 
1399/09/27 
1399/10/17 

خیابان کالهدوز مابین چهارراه دیباجی و دلبخواه نبش –تهران 

تهران شهرك صنعتی شمس آباد بلوار گلستان گلشن 

   )رشته شش(     3  ×    70+70+25+25 
  )شش رشته(      3  × 25+50+50+ 25

  )شش رشته(      3  × 25+95+95+ 25 

  27500/7405 دارد
27500/10511 
27500/10510 

1398/08/17 
1399/12/22 

تهران خیابان الله زار نو 
تهران جاده گرمسار شهرك صنعتی ایوانکی خیابان آزادي 

 70+70+25+25 mm2   ×  3        
   )رشته  شش(    3  ×   35+35+25+25 

  )شش رشته(      3  × 25+50+50+ 25
mm70 +25+95 ×  3      )پنج رشته(  

  )شش رشته(      3  × 25+95+95+ 25 

  دارد
27500/8499   
27500/9556             
27500/4787   
27500/4816             
27500/4786 

1398/10/25 
1399/10/15 

کرمانشاه کیلومتر 

 70+70+25+25mm2   ×  3     
 70+16 + 70mm2   ×  3      

         27500/3480 دارد
27500/3482 

1398/04/27 
میدان آرژانتین  - تهران 

اتوبان ساوه شهر صنعتی کاوه خیابان مهارت 
    50+16+50 mm2     ×  3   

 mm225+25   +50+50 ×  3     
mm25+25   +70+70 ×  3   )شش رشته(  

 27500/9340 دارد
27500/5493 
27500/5399 

1399/11/13 
1398/05/15 
1399/07/04 

میر داماد –تهران
ساختمان آرمان 

 70+70+25+25 mm2   ×  3        
   )رشته  شش(    3  ×   35+35+25+25 

  )شش رشته(      3  × 25+50+50+ 25

 27500/4591  دارد
27500/4592 
27500/4593 

1399/06/04 
یزد بلوار دانشجو ج  نب کوچه بنیاد جانبازان طبقه فوقانی 

/  سازندگان فهرست

      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 

 آلفا صنعت پارس ( آلفا کابل ) 

 

2 
    mm2 

mm2 25
mm2 

  mm2 

 سیم راد سما
 

 

mm2
mm2 25

  mm2 

   کابل باختر

2 
    25 mm2 

mm2 25
mm2 

  mm2 

  الوم کابل کاوه
 

  

 کابل مسین

 

  
mm2 

 سیم و کابل پیشرو رفسنجان
 

2 
    25 mm2 

mm2 25



                                                                                                                                                               
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

  31زعفرانیه، ایستگاه مدرسه، ده متري اول، پالك 
  35کیلومتر 

04133334828-31 
04134329074   
04133312313  

جاده ساوه بعد از سه راه آدران ج نصیر آباد خ اتحاد 28
  573شماره

02188434150  

  02188417960 

 ابان مجیدیه  ییزد بلوار جانباز خ

03537202701-3 

  03537202701-3 

       جاده مهدیشهر 8کیلومتر سمنان 
تهران خ جمال الدین اسدآبادي باالتر از کالنتري روبروي پمپ 

  437بنزین پ

02188215880  
02333622143 

    02333584333 

   119شماره-خ سرو غربی-میدان سرو-سعات آباد
02122117164-6   

  02122061542 

  جاده بوئین زهرا جنب شرکت جهان نیا 25قزوین کیلومتر 
  6واحد  2طبقه  14تهران الله زار نو کوچه گل پرور پالك 

02166756572-6  

  02166756572 

 247پالك  تهران بین بزرگراه مدرس و بلوار آفریقا خیابان ظفر 
6- 

02188798224  

  02188798227 

 ایران، یزد، شهرك صنعتی یزد، بلوار ابریشم، بلوار نارون ، خیابان
  ستاره

 03537273334  
 03537273019 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت 
  بازرگانیو  فنی  کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

مورد تایید شرکت محترم توانیر(کابل خودنگهدار فشار ضعیف سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 

 پژوهشگاه نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

١٢٢از  ٣٥صفحھ 

 95+95+25+25 mm2    ×  3  
 +70+25+25 mm2  70 ×  3  

 27500/5129 دارد
27500/3553 

1398/06/11 
1398/04/28 

زعفرانیه، ایستگاه مدرسه، ده متري اول، پالك -تبریز 

       )شش رشته (       3  ×   70+70+25+25
     )پنج رشته (          3  ×   50 + 16 + 50 

 27500/3510 دارد
27500/3511 

1399/05/03 
28کیلومتر 

  )شش رشته (       3  ×   70+70+25+25
 70+16+70 mm   ×  3       ) پنج رشته(       

    )پنج رشته (          3  ×   50 + 16 + 50

 27500/8905 دارد
27500/2724 
27500/4928 

1399/04/12 
1398/10/05 

    70+70+25+25mm2     ×  3 
تهران خ جمال الدین اسدآبادي باالتر از کالنتري روبروي پمپ    1398/07/05 27500/5990 دارد

50+50+25+25mm2  ×  3        
70+70+25+25mm2    ×  3        
95+95+50+50mm2  ×  3           

   27500/5125 دارد
27500/5126 
27500/5124 

سعات آباد-تهران 1398/06/11

70+16+70 mm2    ×  3    
70+70+25+25 mm2   ×   3       

 27500/6359 دارد
27500/6362 

1398/07/18 
قزوین کیلومتر 

تهران الله زار نو کوچه گل پرور پالك 
  )شش رشته(   3  ×    95+95+25+25 

   )رشته شش(   3  ×    70+70+25+25 
   )شش رشته(       3  ×   35+35+25+25
   )شش رشته(       3  ×   50+50+25+25 

 دارد
27500/7219 
27500/7220 
27500/10077 
27500/10078 

1398/08/14 
1399/12/11 

تهران بین بزرگراه مدرس و بلوار آفریقا خیابان ظفر 

70+25+70mm   ×  3       ) پنج رشته(     
       )شش رشته (       3  ×   70+70+25+25

 27500/673 دارد

27500/837  1399/02/15 
ایران، یزد، شهرك صنعتی یزد، بلوار ابریشم، بلوار نارون ، خیابان

/  سازندگان فهرست

      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 

 زسازه هاي نوین بتنی تبری
 

   
  

  تولیدي سیمیا
 

+25+25mm2 
   50mm2  

  کیان کابل یزد
 

+25+25mm2 
    mm2 

50mm2  

 تولیدي سیم و کابل سمنان

 

  

 توسعه برق ایران

 

 
2

 شهاب کابل و سیم تولیدي
 جم

 

2  

کاج هادي و کابل  
 

  mm2 
 mm2 

35+35+25+25mm2 

50+50+25+25mm2 

یزد ستاره کابل و سیم  
 

mm2 
+25+25mm2 



                                                                                                                                                               
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

  28باالتر از میردامادکوچه زرین پالك  -خیابان شریعتی
 –خیابان هنر  –بلوار بهشتی  –شهرك صنعتی لیاء 

 خیابان ارزش

02123574 
02833454632-390 

 

02122894857 

   2کیلومتر - کوچه گمرك-بلوار فرودگاه –همدان 
 65139 39441-کد پستی

08132544300-2 

 
 08132544303 

خیابان دکتر  – 4فاز  -شهرك صنعتی مورچه خورت
  640پالك  –حسابی 

3363936-0313  

 3369949-0313  

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت 
  بازرگانیو  فنی  کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

مورد تایید شرکت محترم توانیر(کابل خودنگهدار فشار ضعیف سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 

 پژوهشگاه نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

١٢٢از  ٣٦صفحھ 

    )شش رشته (       3  ×   95+95+25+25
    )شش رشته (       3  ×   70+70+25+25
   )شش رشته(       3  ×   35+35+25+25 
   )شش رشته(       3  ×   50+50+25+25 
   )شش رشته(    3  ×  25+25+16+16 
 70+16+70 mm   ×  3       ) پنج رشته(   
50+16+50mm   ×  3      )رشته  پنج(     
95+25+70mm   ×  3       )رشته  پنج(   

 دارد

27500/1668 
27500/1669 
27500/5788 
27500/1670 
27500/2163 
27500/9557 
27500/6456 
27500/6455 

1398/02/30 
1398/07/01 
1398/10/25 
1399/08/05 

خیابان شریعتی –تهران 
شهرك صنعتی لیاء  –قزوین 

    35+16+50 mm2     ×  3   
mm25 +25+35+35 ×  3      )شش رشته(  

mm50 +16+50 ×  3      )پنج رشته(  
mm25 +25+50+50 ×  3      )شش رشته(  
 mm25 +25+70+70 ×  3      )شش رشته(  

mm70 +16+70 ×  3      )پنج رشته(  
  ) شش رشته(      3  × 25+120+120+ 25

120+25+70mm   ×  3      ) پنج رشته(     
    )شش رشته (       3  ×   95+95+25+25

95+25+70mm   ×  3       ) پنج رشته(   

  دارد

27500/5130 
27500/5131 
27500/967 
 
27500/969 

 تا

27500/975 

1398/06/111 
1399/02/19 

همدان 

شش رشته (       3  ×   35+35+25+25
   )شش رشته (       3  ×   95+95+25+25

   )شش رشته (       3  ×   120+120+25+25
  )رشته شش(   3  ×    70+70+25+25 

   )شش رشته(          3  ×   50+50+25+25 

 دارد

27500/6028 
27500/6027 
27500/6029 
27500/7449 
27500/7450 

1398/07/05 
1398/08/20 

شهرك صنعتی مورچه خورت –اصفهان 

/  سازندگان فهرست

      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 

البرز افق صنایع گروه  
 

+25+25mm2 
  +25mm2 
 35+35+25+25mm2 

50+50+25+25mm2 
 25+25+16+16mm2

    mm2 
mm2 
mm2 

 صنایع سیم و کابل همدان

 

mm2 

mm2 
mm2 

 mm2 
mm2 

  mm2 25
  mm2 

+25+25mm2 
mm2 

 سپاهان کوثر سیستم شرکت
  (   )کابل اختر و سیم

+25+25mm2 
+25+25mm2 
+25+25mm2 

mm2 
 50+50+25+25mm2  



                                                                                                                                                               
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 21شماره 4شهرك صنعتی شمس آباد بلوار نارنجستان گلبرگ
021 56233070  

 021 56233071 

-1فاز  -خ دهم  -بلوار تالش شمالی -شهرك صنعتی طوس
9185113111کدپستی   48قطعه   

05135413277 

 05135413277 

تهران، خیابان الله زار جنوبی، کوچه شهید شاهچراغی، پاساژ 
4تجارت، طبقه دوم، پالك  

02133993952 
 

02188565690 

 فارس شیراز آب باریک
09171177140 

 
 

  89165575کد پستیجاده بافق 12کیلومتر -

03538362021-7 

 
03538362028 

 تهران-جاده تبریز 5کیلومتر 
04136303737 

 04136303935 

جاده تهران ساوه بعد از مامونیه جاده خشکه رود  95
 خیابل کابل سینا

02122259653 
 02122259640 

 فلکه دوم خ میرداماد غربی -شهز صنعتی البرز –
19-02832225518  

 02832222821 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت 
  بازرگانیو  فنی  کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

مورد تایید شرکت محترم توانیر(کابل خودنگهدار فشار ضعیف سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 

 پژوهشگاه نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

١٢٢از  ٣٧صفحھ 

   )شش رشته(   3  ×    95+95+25+25 
+70+25+25mm2 70  ×  3       

 27500/7217 دارد
27500/1428 

1398/08/14 
1399/03/01 

شهرك صنعتی شمس آباد بلوار نارنجستان گلبرگ

50+50+25+25mm2   ×  3        
+70+25+25mm2  70  ×  3       

95+95+25+25mm2    ×  3    

 27500/7556 دارد
27500/7551 
27500/7550 

1398/08/22 
شهرك صنعتی طوس -مشهد 

  )شش رشته (       3  ×   50+50+25+25
  )    شش رشته(       3  ×  70 70+25+25+

 27500/641 دارد

27500/642  1399/02/05 
تهران، خیابان الله زار جنوبی، کوچه شهید شاهچراغی، پاساژ :دفتر فروش

 70+16+70 mm   ×  3    ) پنج رشته(   
  )    شش رشته(       3  ×  70 70+25+25+

  27500/7065 دارد
27500/4078  

1398/08/09 
1399/05/20 

     )شش رشته (       3  ×   35+35+25+25
       )شش رشته (       3  ×   95+95+25+25
 50+16+50 mm  ×  3    ) پنج رشته(   

70+16+70mm2    ×  3   
  )شش رشته (       3  ×   50+50+25+25

  )    شش رشته(       3  ×  70 70+25+25+

 دارد

27500/6503 

27500/6505 
27500/6507 
27500/10392 
27500/10391 
27500/10381 

1398/11/23 
1399/08/06 

 
-یزد

70+25+70mm   ×  3       ) پنج رشته(     
       )شش رشته (       3  ×   70+70+25+25

 27500/1186 دارد

27500/1187  1399/02/26 

      )شش رشته (       3  ×   70+70+25+25
27500/1114 دارد

6  1398/12/19 
95کیلومتر 

–قزوین  1398/01/16 27500/271 دارد       )شش رشته (       3  ×   95+95+25+25

/  سازندگان فهرست

      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 

 سیم تاب سپهر
 

  mm2 
2 

 سیم و کابل مشهد

2 
   
 

 شهید تولیدي کارخانجات
   قندي

+25+25mm2 
+25+25mm2 

  سیمکان فارس
    mm2 

+25+25mm2 

 سیم و کابل فروزان یزد
 

+25+25mm2 
+25+25mm2 

 mm2

+25+25mm2 
+25+25mm2 

تبریز کابل و سیم تولیدي  
  سیمکات

mm2 
+25+25mm2 

سینا کابل   +25+25mm2 

 25mm2+25+  کابل البرز



                                                                                                                                                               
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت 
  بازرگانیو  فنی  کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(کابل خودنگهدار فشار ضعیف سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

 پژوهشگاه نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ٣٨صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

صنایع سیم و کابل شایان 
 1398/05/31 27500/4709 دارد  )شش رشته (  3×  25+25+70+70  سیمکان

-خیابان شیخ بهایی  -شهرك صنعتی مورچه خورت  -اصفهان 
105پالك  -خیابان رازي   

03145643120-1 
03145642131-2  
03145644186 

 نورینکیلومتري ابهر به تاکستان مجتمع شهرك صنعتی  9 -ابهر 1398/10/05  27500/8901 دارد   )پنج رشته (      mm2    ×  3 70+16+70       سیم و کابل ابهر
19-02425284501 

 02425284515 

 گل کابل و سیم صنایع
 .خیابان نسترن 1شهرك صنعتی امام زاده عبداهللا فاز  -آمل -مازندران 1399/07/11 27500/5685 دارد  )شش رشته(      mm2 25+25   +50+50 ×  3    مازندران

01212203386 
09111510767  
01212203214 

متال کابل  
 

  mm2 25+25   +70+70 ×  3      )16ساوه شهر صنعتی ساوه خیابان  1399/08/29 27500/7093 دارد  )شش رشته 

9-02532343797  
14-02188914509   

02188914513 

یزد کابل تاب   
  mm2 25+25   +50+50 ×  3      )شش رشته(  

mm2 25+25   +70+70 ×  3      )شش رشته(  
mm2 70+16+70 ×  3      )پنج رشته(  

 27500/7609 دارد
27500/8490 

27500/8489 

1399/09/17 
1399/10/15 

   یزد قاسم آباد

تعاونی مجتمع صنعتی 
  رفسنجان

  mm2 25+25   +50+50 ×  3      )شش رشته(  
    mm2 50 +16+50 ×  3      )پنج رشته(  

 27500/8098 دارد

27500/8099 
1399/10/02 

  312بلوار طالقانی پالك  -رفسنجان: دفتر
  415-77177:  صندوق پستی  7717733838:  کد پستی
 مجتمع صنعتی رفسنجان -جاده کرمان 10کیلومتر  -رفسنجان

03434256001 
 03434262015 

 1399/12/19 27500/10356 دارد       )شش رشته (       25mm2    ×  3+25+95+95  سیمکو
صندوق  4198917849کد پستی  –رشت ابتداي جاده تهران 

  41635-1737پستی 
01333669071  

 01333661833 



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانی و  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(با هادي مسی و آلومنیوم  )KV١/٠٫٦(فشارضعیف کابل  سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

گواهی مطابقت 
با استاندارد  
  توانیر
mm2 

رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 
 توانیر 11800/27500/94پذیري نامه شماره 

16 - 1,5 , 25-95, 120-300,400-500 

گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

 

١٢٢از  ٣٩صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

سیم و کابل کاوه 
  تک

  16    ×  4    
CU(PVC) 

  mm 16 2تا mm 1,5 2از سایز
 و هادي مسی PVC با عایق و روکش 

  22پالك  – 22خیابان  –شهر صنعتی کاوه  -ساوه 1398/06/11 27500/5128 دارد
08642342405 

  08642344879 

 تولیدي سیمیا
 

16   ×   4   
50 +95    ×  3   

  95+185 ×  3   
300   ×  1      

  CU(PVC)  

   mm 300 2تاmm 1,5 2از سایز 
 27500/4658 دارد و هادي مسی   PVC و روکش  با عایق    

 تا
27500/4663 

1398/05/30  
جاده ساوه بعد از سه راه آدران ج نصیر آباد خ اتحاد 28کیلومتر 

  573شماره

02188434150  

  

70+150  ×3     
 500   ×  1       

AL(PVC)  

  mm 150 2تا mm 120 2از سایز 
   mm 500 2تاmm 400 2از سایز 

 و هادي آلومینیومی PVC با عایق و روکش 
02188417960 

تولیدي صنعتی 
) سیما کابل رسانا

 )رسانا کابل (اراك
  

 

16    ×  4    
25+35  ×  3  
25+50  ×  3  

CU(PVC)  

   mm 50 2تا mm 1,5 2از سایز 
     و هادي مسی  PVC با عایق و روکش 

 دارد

27500/6032 
27500/7345 
27500/7344 
27500/6031 
27500/7346 
27500/363 
27500/364 

1398/07/05 
1398/08/16 
1398/01/20 

بعد از سه راه -جاده ساوه28کیلومتر  -رباط کریم  - تهران 
   571شماره -خیابان اتحاد -جاده نصیرآباد-ادران

  1واحد  -10پالك -خیابان قابوسنامه-خیابان مطهري - تهران 

0229-4653848 
02188315194  

  16    ×  4    
50 +95    ×  3   

AL(PVC)  

  mm 95 2تاmm 1.5 2از سایز 
PVC با عایق و روکش  و هادي آلومینیومی   

 02188344255 
  

  ISIRI (607)02 کد با  450/750 رده   1×    2,5    سیم
  ISIRI (607)53 کد با 300/500 رده    3× 2,5    سیم

تولیدي سیم و 
 کابل سمنان

 

  6+6    ×  1  

16   ×  4    
CU(PVC)  

   mm 16 2تا mm 1,5 2از سایز 
 دارد               و هادي مسی  PVC با عایق و روکش 

27500/12509 
27500/6026 
27500/5994 
27500/5993 
27500/5991 

1398/07/05 
  جاده مهدیشهر      8سمنان کیلومتر 

تهران خ جمال الدین اسدآبادي باالتر از کالنتري روبروي   
  437پمپ بنزین پ

02188215880  
02333622143 

  
16   ×   4   

50 +95    ×  3   
AL(PVC) 

  mm 95 2تاmm 1,5 2از سایز 
PVC با عایق و روکش  و هادي آلومینیومی   

02188215893 

سیم و کابل رسا 
  عماد

16   ×  4     
CU(PVC)  

  mm16 2تا mm 1,5 2از سایز    
 و هادي مسی   PVC  با عایق و روکش 

 27500/3485  دارد
 

1398/04/27  
روي پلیس راه، انتهاي جاده بیجار، رو به 5زنجان کیلومتر 

 خیابان بیست متري

09122417324 

  
 02432383171  



                                                                                                                                                         
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(با هادي مسی و آلومنیوم 

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

خیابان نظامی  -خیابان توانیر  - خیابان ولیعصر  - 
  طبقه دوم - 17پالك  -گنجوي 

02188065841-4 

 

 

02188065840 

 -بلوار نارنجستان  -شهرك صنعتی شمس آباد  - 
 21شماره  - 4گلبرگ

021 56233070  

  
021 56233071 

   2کیلومتر - کوچه گمرك-بلوار فرودگاه –همدان 
 65139 39441-کد پستی

08132544300-2 

  
 08132544303 

  371از بهار شیراز پ تهران خیابان شریعتی پایین تر 
جاده فریمان شهرك  45کیلومتر -مشهد - خراسان رضوي

  کد پستی  6صنعتی کاویان نبش خیابان صنعت
9394194344 

02173232 
02173233 

  
02173234 

تهران خیابان پاسداران شمالی ، پایین تر از سه راه اقدسیه 
 طبقه    1نبش تنگستان یکم پالك 

02126116980 
  

02126117253 

 یاس. خ - 1فاز  -شهرك صنعتی  -آمل 
01144203201-2 

  01144271048 

                                                                                                                                  
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانی و  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

با هادي مسی و آلومنیوم  )KV١/٠٫٦(فشارضعیف کابل  سازندگان
رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 

 توانیر 11800/27500/94پذیري نامه شماره 

16 - 1,5 , 25-95, 120-300,400-500

گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 

١٢٢از  ٤٠صفحھ 

   mm 70 2تا mm 1,5 2از سایز   
   mm 400 2تا mm120 2از سایز   

  هادي مسی       و PVC با عایق و روکش 
 

 دارد
27500/6000 

 تا
27500/6003 
27500/5991 

1398/07/05  
- تهران 

  mm 300 2تا mm 1,5 2از سایز
  با هادي الومینیم    PVC عایق و روکش 

 27500/7216 دارد
27500/7218 
27500/11147 

1398/12/19 
تهران 

  mm 95 2تاmm 1,5 2از سایز 
 و هادي مسی   PVC و روکش  با عایق    

 27500/574 دارد
 تا

27500/578 
1398/01/28 

همدان    mm 300 2تا mm 25 2از سایز
  با هادي الومینیم    PVC عایق و روکش 

  mm 300 2تا mm 120 2از سایز 
 با هادي آلومینیم   PVCو روکش   XLPE عایق 

 mm 300 2تاmm1,5 2از سایز 
 هادي مسی  و  PVC با عایق و روکش 

 27500/1533 دارد
 تا

27500/1536 
1398/02/26 

تهران خیابان شریعتی پایین تر 
خراسان رضوي

صنعتی کاویان نبش خیابان صنعت

   mm 95 2تا mm 1,5 2از سایز   

 و هادي مسی PVC با عایق و روکش   
 27500/2557 دارد

27500/2561 
1398/03/28 

تهران خیابان پاسداران شمالی ، پایین تر از سه راه اقدسیه 

   mm10 2تا mm 1,5 2از سایز

300 /500V    کد استاندارد ( با ISIRI60710 (  
 1399/11/13 27500/11358 دارد

/  سازندگان فهرست

سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

گواهی مطابقت 
با استاندارد  
  توانیر
mm2 

رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 
پذیري نامه شماره 

500 

  سیم و کابل شاهین
 

16     ×  4    
35+70  ×  3     
70 +120 ×  3     

300    ×  1   
400  *1  

 CU(PVC)   

 سیم تاب سپهر
 

16  ×  4  
50  +95   ×  3    

300    ×  1   
AL(PVC)  

 کابل و سیم صنایع
   همدان

16   ×   4   
50 +95    ×  3   

    CU(PVC)  
185  ×  4  

50  +95   ×  3    
300    ×  1   

AL(PVC)  
300  ×  1    

AL(XLPE)  عایق

همگام الکتریک 
  خراسان

16  ×  4    
50  +95   ×  3    

120+240    ×  3    
300   ×  1   

CU(PVC)  

 کاویان سیم بیهق
 

16×4  
95   ×  3    

CU(PVC)  

 سیم و کابل آمل
 

10   ×  4   
6   ×  2  

CU(PVC) 
   300



                                                                                                                                                         
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(با هادي مسی و آلومنیوم 

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 -کوچه زرین –باالتر از میرداماد -خیابان شریعتی –
  28پالك 

 –خیابان هنر  –بلوار بهشتی  –شهرك صنعتی لیاء  
 خیابان ارزش

02123574 
02833454632-390 

  

02122894857 
02833455439 

 سمنان شهرك صنعتی شرق     

    02333352183 

  

02333352182 

خ امام حسین بعد از بیمارستان  -یزد بلوار شهید مدرس
  شهداي کارگر  

 -  6طبقه  - 15پالك  -بلوار گلشهر  -بزرگراه آفریقا 
 23واحد 

03538251200 
02122012211  

  

03538254865 
02122053760  

                                                                                                                                  
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانی و  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

با هادي مسی و آلومنیوم  )KV١/٠٫٦(فشارضعیف کابل  سازندگان
رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 

 توانیر 11800/27500/94پذیري نامه شماره 

16 - 1,5 , 25-95, 120-300,400-500

گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 

١٢٢از  ٤١صفحھ 

  mm 25 2تا mm 1,5 2از سایز    
   mm 300 2تاmm20 1 2از سایز   

 وهادي مسی PVC با عایق و روکش  
 دارد

27500/6460 
27500/6453 
27500/6457 
27500/6459 
27500/6458 
27500/7721 
27500/7722 
27500/7723 

1399/08/05 
1399/09/20 

–تهران 

 –قزوین 
  mm 185 2تا mm 25 2از سایز    

  مسی وبدون آرمور، هادي   PVC ، روکش   XLPE با عایق 

  mm 95 2تا mm 1,5 2از سایز 
   mm 400 2سایز  و

  وهادي آلومینیومی    PVC با عایق و روکش 

  mm 300 2تا mm 1,5 2از سایز 
   و هادي مسی   PVC با عایق و روکش 

 دارد

227500/8522 
27500/8523 
27500/8665 
27500/10593 
27500/10594 
27500/10595 

 

1398/09/22 
  mm 70 2تا mm 25 2از سایز 1399/12/26

  mm 500 2تا mm 400 2از سایز 
  وهادي آلومینیومی    PVC با عایق و روکش 

  mm 400 2تاmm 1,5 2از سایز   
 و هادي مسی    PVCبا عایق و روکش    

 دارد

27500/10590 
27500/10591 
27500/10592 
27500/4930 
27500/9787 
27500/9788 
27500/4931 
27500/4932 
27500/1106 
27500/1107 

 

1398/11/29 
1399/06/18 
1399/02/24 
1399/12/01 

یزد بلوار شهید مدرس

بزرگراه آفریقا  - تهران 
  mm 240 2تا mm 120 2از سایز 

 با هادي آلومینیم   PVCو روکش   XLPE عایق 

     1  ×   300و  3×    300+150    مسی کابل
 وXLPE عایق و مسی هادي با    0,6/1kV اسمی ولتاژ

 PVC  روکش

/  سازندگان فهرست

سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

گواهی مطابقت 
با استاندارد  
  توانیر
mm2 

رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 
پذیري نامه شماره 

500 

صنایع کابل سازي 
 افق البرز

 

16  ×  4    
70+120  ×  3    

300×1  
CU(PVC)  

185×4  
50+95  ×  3    

CU(XLPE)   با عایق
50+95  ×  3    

16  ×  4    
400×1  

AL(PVC)   با عایق و روکش

  ابل سپهر البرزک
 

10   ×  4    
16+35  ×  3    

300×1  
50+95  ×  3    

CU(PVC)  

500×1  
35+70  ×  3    

AL(PVC)  با عایق و روکش

 سیم و کابل یزد
 

16 ×  4    
50+95  ×  3    

     1  ×   400و  1  ×   240
CU(PVC)  

240 ×  1    
185  *4  

AL(XLPE) 
عایق 

ولتاژ    آرموردار



                                                                                                                                                         
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(با هادي مسی و آلومنیوم 

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

طبقه  -ساختمان امیرکبیر  -خیابان شریعتی جنوبی 
  Aپنجم واحد 

 -جاده آذر شهر شهرك صنعتی سلیمی  25کیلومتر 
 متري سوم 30متري اصلی نبش  45

04115536774 
04124328284 

  
04115570654 

 )2شماره(ابهر شهرك صنعتی شریف 

02166341340-9  

  

02425288045-9 

نبش اهورامزدا  -انتهاي خیابان الوند  -میدان آرژانتین 
    9واحد -  14پالك  -

 -بعد از میدان جانبازان  -صنعتی کاوه  شهر -اتوبان ساوه 
 جنب شرکت کاوه سلولز - خیابان مهارت 

02188888407-8 
08642341278 

  

02188209352 

                                                                                                                                  
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانی و  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

با هادي مسی و آلومنیوم  )KV١/٠٫٦(فشارضعیف کابل  سازندگان
رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 

 توانیر 11800/27500/94پذیري نامه شماره 

16 - 1,5 , 25-95, 120-300,400-500

گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 

١٢٢از  ٤٢صفحھ 

  mm 35 2تا mm 1,5 2از سایز
  و هادي مسی PVC با عایق و روکش 

 

27500/6716 
27500/7130 
27500/7131 
27500/7132 

1399/08/15 
1399/08/30 

خیابان شریعتی جنوبی  -تبریز 

کیلومتر  -تبریز 
  mm 70 2تاmm 25 2از سایز

  آلومنیومو هادي  PVC با عایق و روکش 
  mm 70 2تا mm 25 2از سایز

  آلومنیومو هادي    PVC و روکش XLPEبا عایق 

  mm 240 2تاmm 1,5 2از سایز
 هادي مسی          و PVCبا عایق و روکش   

 دارد

27500/9479 
 تا

27500/9487
27500/5544 
27500/5590 
27500/5484 

 تا
27500/5489 

 

1398/10/24 
1398/06/26 

  mm 240 2تاmm 1,5 2از سایز
 و هادي آلومینیومی PVC با  عایق و روکش 

   )5 کالس هادي(   mm   16  ×  4  2  مسی کابل
   )2 کالس هادي(   mm   16  ×  4  2  مسی کابل
   )2 کالس هادي(   mm   240  ×  1  2  مسی کابل
   )2 کالس هادي(   mm   120+240  ×  3  2  مسی کابل
   )2 کالس هادي(   mm   16  ×  4  2  آلومنیوم کابل
   )2 کالس هادي(   mm   240  ×  1  2  آلومنیوم کابل
   )2 کالس هادي(   50mm   95  ×  3+  2  آلومنیوم کابل

  mm 16 2تا mm 1,5 2از سایز
 و هادي مسی PVC با عایق و روکش 

 دارد
27500/3483 
27500/3477 
27500/3478
27500/3479 

1398/04/27 

میدان آرژانتین  - تهران 

اتوبان ساوه 
  mm 300 2تا mm 25 2از سایز 

 وهادي آلومینیومی   PVC  با عایق و روکش 

  mm 185 2تاmm 120 2از سایز 
 با هادي آلومنیوم   PVCو روکش   XLPE عایق 

/  سازندگان فهرست

سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

گواهی مطابقت 
با استاندارد  
  توانیر
mm2 

رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 
پذیري نامه شماره 

500 

صائب کابل  

 

16 ×  4      
16+35  ×  3    

CU(PVC) 
35+70  ×  3    

AL(PVC) 

35+70  ×  3    
AL(XLPE)  با عایق

و صنعتی   تولیدي
توسعه آروین 

الکتریک پارس 
 )سیمند کابل(

 

16   ×  4    
240 ×  1   

50  +95 ×3      

120  +240  ×  3      
CU(PVC)  

16 ×  4    
  50  +95 ×3      

120  +240  ×  3      
240 ×  1   

AL(PVC) 

با  عایق و روکش  
  

 آلوم کابل کاوه

 

  16   ×  4    

CU(PVC)  
  

50+95 ×  3   
300 ×  1    

AL(PVC) 
با عایق و روکش 

185*4  
AL (XLPE)   عایق



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانی و  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(با هادي مسی و آلومنیوم  )KV١/٠٫٦(فشارضعیف کابل  سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

گواهی مطابقت 
با استاندارد  
  توانیر
mm2 

رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 
 توانیر 11800/27500/94پذیري نامه شماره 

16 - 1,5 , 25-95, 120-300,400-500 

گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

 

١٢٢از  ٤٣صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 یمکوس

 

16  *4  
50+95 ×  3    

240 ×  1  
240 ×  3  
400 ×  1  

CU(XLPE)  

  mm 400 2تاmm1,5 2از سایز 
 با هادي مسی  PVCو روکش   XLPE عایق 

 دارد

27500/463 
27500/8788 
27500/8785 
27500/8786 
27500/8788 

1399/08/3 
1398/10/02 

صندوق  4198917849کد پستی  –رشت ابتداي جاده تهران 
  41635-1737پستی 

01333669071  

  

01333661833 

سیم و کابل 
 شیرکوه

 

16 ×  4  
50+95 ×  3    

300     ×  1  
CU(PVC)  

  mm 300 2تاmm 1,5 2از سایز  
 و هادي مسی   PVC با عایق و روکش 

 27500/1537 دارد
27500/1589 

1398/02/26 
  نبش پاساژ تجارت -کوچه کیهان  -الله زار جنوبی 

 بلوارنارون  -بلوار ابریشم  -شهرك صنعتی  -یزد 

02133920985 
03537272257  

  

02133931532 

 کابل و سیم صنایع
  مشهد

16 ×  4  
50+95 ×  3    
120+240     ×  1  
16+25 ×  3    

300  ×  1    
500  ×  1    

CU(PVC)  

  mm 500 2تاmm 1,5 2از سایز
  و هادي مسی   PVC با عایق وروکش  

 دارد

27500/7504 
27500/7506 
27500/5989 
27500/5992 
27500/7505 

27500/10360 
 تا

27500/10366 
 

1398/08/21 
1399/07/21 
1399/12/19 

-1فاز  -خ دهم  -بلوار تالش شمالی -شهرك صنعتی طوس -مشهد 
9185113111کدپستی   48قطعه   

05135413277 

 
16 ×   4    

120+240  ×  3    
AL(PVC) 

  mm 25 2تاmm 1,5 2از سایز
  mm 240 2تاmm120 2از سایز

  کابل آلومینیومی با PVC  روکش و با عایق
185  ×  4    

50+95  ×  3    
AL(XLPE) 

  mm 185 2تا mm25 2از سایز 
 و هادي آلومنیوم    XLPE  با عایق وروکش 

05135413277 

بهسیم اسپادان   

16 ×  4    

16+35  ×  3    
CU(PVC)  

  mm35 2تا mm 1,5 2از سایز 
  با هادي مسی PVC عایق ور وکش 

  دارد
27500/2729 

 تا
27500/2732 
27500/2741 

1399/04/12 
  3. ط 534. پ -پاساژ کازرونی -چهار باغ عباسی . خ -اصفهان 

  3فاز  -خورت شهرك صنعتی مورچه  -اصفهان 

03132202227  

  16 ×   4    
50+95  ×  3    

300    ×  1    
AL(PVC) 

  mm 300 2تاmm 1,5 2از سایز
 03132203754  کابل آلومینیومی با PVC  روکش و با عایق



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانی و  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(با هادي مسی و آلومنیوم  )KV١/٠٫٦(فشارضعیف کابل  سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

گواهی مطابقت 
با استاندارد  
  توانیر
mm2 

رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 
 توانیر 11800/27500/94پذیري نامه شماره 

16 - 1,5 , 25-95, 120-300,400-500 

گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

 

١٢٢از  ٤٤صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

سیم و کابل ستاره 
  یزد

2,5×1    
1,5×1    
16 ×   4    

50+95  ×  3    
120+240  ×  3    
70+120  ×  3    

CU(PVC)  

  mm 240 2تا mm 1,5 2 سایز 
  و هادي مسی PVC با عایق و روکش 

 دارد

27500/6300 
27500/6301 
27500/6302 
27500/1420 
27500/1419 
27500/1419 
27500/833 

 تا
27500/836 

1399/07/29 
1399/02/15 

 

ایران، یزد، شهرك صنعتی یزد، بلوار ابریشم، بلوار نارون ، 
  خیابان ستاره

 03537273334  

 
16 ×   4    

  50+95  ×  3    
120+240  ×  3    

300  ×  1    
AL(PVC) 

  mm 300 2تاmm 1,5 2از سایز 
 03537273019 و هادي آلومنیوم   PVC با عایق وروکش 

 کوثر سیستم
 کابل و سیم(  سپاهان

 (اختر
 

50 +95 ×  3  
240 ×4  

AL(PVC) 

 mm 240 2تا mm 25 2از سایز 
  و هادي آلومینیومیPVCبا عایق وروکش     

 27500/7445  دارد
27500/7472 

1398/08/20 
خیابان  – 4فاز  -شهرك صنعتی مورچه خورت –اصفهان 

  640پالك  –دکتر حسابی 

3363936-0313  
 

3369949-0313  

سیمباف لیديتو  
 

6    ×   4    
6+6 ×  1  

CU(PVC)  

  mm 6 2تا mm 1,5 2از سایز
  و هادي مسی PVC با عایق وروکش 

 27500/9555  دارد
27500/9556 1398/10/25 

 -مالیري پور . خ -شمالی ) روزولت(مفتح  - 7منطقه  - تهران 
  پنجم . ط - 15و  14واحد  - 107. پ

02188316486 
02188842715-6  

0218835156 

کاران پود سیم   
16+35  ×  3    

150    ×  1    
CU(PVC)  

 mm 35 2تا mm 25 2از سایز 
  mm 150 2تا mm 120 2از سایز 

  و هادي مسی PVC با عایق ور وکش 

 27500/6877 دارد
27500/6876 1398/09/27 

اتوبان تهران قزوین نظر آباد شهرك صنعتی سپهر 85کیلومتر 
  کمربندي فردوسی خ شهریور غربی

4-5332420-0262  
  

02188511179  

 و سیم يتولید
  تبریز کابل

)سیمکات(   

16  ×  4  
35+70  ×  3    

300  *1  
120+240 ×  3    

CU(PVC)  

  mm 300 2تا mm 1,5 2از سایز
 دارد  وهادي مسی PVC  باعایق و روکش

27500/3552 
27500/7041 
27500/7043 
27500/7042 
27500/7058 

1398/04/28 
1398/08/09 

 تهران  -جاده تبریز 5کیلومتر 
04136303737 

 

50+95  ×  3    
AL(PVC)  

  mm 95 2تا mm 25 2از سایز
 04136303935  کابل آلومینیومی با PVC  روکش و با عایق



                                                                                                                                                         
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(با هادي مسی و آلومنیوم 

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

تهران، جاده ساوه، شهرك صنعتی پرند، میدان صنعت، میدان 
 B44 فناوري، خیابان فناوري شمالی، خیابان سروستان، پالك

02156418908-10 
 

02156418906 

انتهاي ولیعصر اول  –خیابان پیشاهنگی -ابتداي کمالشهر
  68پالك  –

02634813094-96 
02133986418  
02133931808 

 2، کوشش  6وري نیشابور، شهرك صنعتی خیام ، بهره 
 149هران خیابان یوسف آباد ، باالتر از خیابان پانزدهم،پالك 

 2طبقه اول، واحد 

05143268051-2 
88554697-021  

 

02188724333 

  جاده قدیم قزوین به تهران 6قزوین ، کیلومتر 
، بعد از چهارراه منوچهري ، جنب کوچه  خیابان الزارنو

  136صفامنش ، پاساژ ایرانیان ، طبقه دوم ، واحد 

02833297542-3 
02166344307-8 

 
02166728399 

خیابان ولی عصرنرسیده به خیابان شهید مطهري کوچه افتخار 
 16ساوه شهر صنعتی کاوه خیابان 

02188914509-14 

 02188914513 

                                                                                                                                  
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانی و  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

با هادي مسی و آلومنیوم  )KV١/٠٫٦(فشارضعیف کابل  سازندگان
رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 

 توانیر 11800/27500/94پذیري نامه شماره 

16 - 1,5 , 25-95, 120-300,400-500

گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 

١٢٢از  ٤٥صفحھ 

  mm 16 2تا mm 1,5 2از سایز
  و هادي مسی PVC با عایق وروکش 

 1398/11/28 27500/10544  دارد
تهران، جاده ساوه، شهرك صنعتی پرند، میدان صنعت، میدان 

فناوري، خیابان فناوري شمالی، خیابان سروستان، پالك

  mm 16 2تا mm 1,5 2از سایز   
  هادي مسی    و    PVC با عایق و روکش  

 1398/08/12 27500/8505 دارد
ابتداي کمالشهر -کرج

  mm 35 2تا mm 1,5 2از سایز
 هادي مسی    و    PVC با عایق و روکش 

 دارد

27500/10595 
27500/10594 
27500/359 

 تا
27500/362 

 

1398/11/29 
1399/01/26 

نیشابور، شهرك صنعتی خیام ، بهره 
هران خیابان یوسف آباد ، باالتر از خیابان پانزدهم،پالك ت   mm 50 2تا mm 1,5 2از سایز 

  mm 300 2تاmm 120 2از سایز    
  کابل آلومینیومی با PVC  روکش و با عایق

  mm 35 2تا mm 25 2از سایز
  mm 240 2تا mm 120 2از سایز

 مسی هادي با PVC  روکش و عایق   با

 27500/9560 دارد
27500/9561 

1398/10/25 
قزوین ، کیلومتر 

خیابان الزارنو - تهران 
صفامنش ، پاساژ ایرانیان ، طبقه دوم ، واحد 

  mm 6 2تا mm 1,5 2از سایز 
  mm 300 2تا mm 25 2از سایز 

  دارد هادي مسی باPVC   روکش و عایق  با 

27500/1922 
27500/1920 
27500/1921 
27500/2727 
27500/10169 
27500/10170 
27500/10171 

1399/04/12 
خیابان ولی عصرنرسیده به خیابان شهید مطهري کوچه افتخار 

  mm 16 2تا mm 1,5 2از سایز
  mm 185 2تا mm 120 2از سایز 

  و هادي آلومنیومی PVC با عایق و روکش 

/  سازندگان فهرست

سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

گواهی مطابقت 
با استاندارد  
  توانیر
mm2 

رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 
پذیري نامه شماره 

500 

ساوه کابل و سیم   
6    1×   4    

CU(PVC)  

 الکتریک صنعتی
غرب تک   16    ×  4      

CU(PVC)  

سیم و کابل افالك 
 الکتریک خراسان

 

16  ×  4  
     16+35  ×  3      

CU(PVC) 
16  ×  4  
10  ×  2  

     25+50  ×  3      
300  ×  1      

AL(PVC)  
با عایق

 هادي برق
 

16  +35  ×  3    
240  ×  1      

CU(PVC) 

متالکابل   
 

     50+95  ×  3      
     6+6  ×  1   

185  ×  1      
300  ×  1      

CU(PVC) 
     70+150  ×  3      

 16   ×  4    
185  ×  4    

AL(PVC) 



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانی و  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(با هادي مسی و آلومنیوم  )KV١/٠٫٦(فشارضعیف کابل  سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

گواهی مطابقت 
با استاندارد  
  توانیر
mm2 

رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 
 توانیر 11800/27500/94پذیري نامه شماره 

16 - 1,5 , 25-95, 120-300,400-500 

گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

 

١٢٢از  ٤٦صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 آرین ابلک و سیم
  ابهر

16+35  ×  3    
     50+95  ×  3      

6  ×  2    
16  *4  
300  *1  

CU(PVC)  

  mm 300 2تا mm 1,5 2از سایز   
 دارد  و هادي مسی       PVC با عایق و روکش 

27500/7402 
27500/7403 
27500/7404 
27500/10713 
27500/10714 

 

1398/08/17 
1398/12/05 

، خیابان الله زارنو ، کوچه گل پرور،  تهران ، خیابان انقالب
 7و1، ساختمان ثمین، واحد 14پالك 

02166755911  

95   ×  1    
AL(PVC) 

  mm 95 2تا mm 25 2از سایز
  و هادي آلومنیومی PVC با عایق و روکش 

تولیدي سیم و 
 کابل فروزان یزد

 

16 ×   4    
35+70    ×  3    

300  *1  
50+95    ×  3    

185  *1  
CU(PVC)  

  mm 300 2تا mm 1,5 2از سایز 
 با هادي مسی PVC عایق وروکش 

 دارد

27500/12997 
27500/12998 
27500/13003 
27500/10384 
27500/10385 
27500/10390 
27500/10655 
27500/10656 

1398/11/23 
1399/09/17 
1399/12/27 

 89165575کد پستیجاده بافق 12کیلومتر -یزد

03538362021-7 

 
16 ×   4    

50+95 ×  3    
120+240 ×  3    

AL(PVC)  

  mm 240 2تاmm 1,5 2از سایز    
 03538362028  با هادي آلومینیومی   PVCعایق و روکش  

کمان کابل صنایع  
 

  16    ×  4    
50+95 ×  3    
120+240 ×  3    

CU(PVC) 

  mm 240 2تا mm 1,5 2از سایز
 و هادي مسی PVC با عایق و روکش 

 27500/2722  دارد
27500/2723 
27500/2726 

 331پالك  –همکف  –پاساژایران  –الله زار جنوبی  –تهران  1399/04/12
02133991056 
02432221367  
02133111816 

 کابل و سیم صنایع
مازندران گل   

16 ×  4      
16+35  ×  3    

95×  1   
185 ×  1      

CU(PVC)  

 mm 185 2تاmm 1,5 2از سایز 
 هادي مسی          و PVCبا عایق و روکش 

 27500/10378 دارد
 تا

27500/10380 
 .خیابان نسترن 1شهرك صنعتی امام زاده عبداهللا فاز  -آمل -مازندران 1398/11/23

01212203386 
09111510767 

 
01212203214 

 و سیم يتولید
قدس سیما کابل   

  16    ×  4    
CU(PVC) 

  mm 16 2تا mm 1,5 2از سایز
 و هادي مسی PVC با عایق و روکش 

 1399/2/29 27500/1232 دارد
تهران خیابان الله زار نو باالتر از چهاراه منوچهري جنب پاساژ ابراهیمی 

  600 پالك

02166346112 
 

02136190084 



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانی و  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(با هادي مسی و آلومنیوم  )KV١/٠٫٦(فشارضعیف کابل  سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

گواهی مطابقت 
با استاندارد  
  توانیر
mm2 

رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 
 توانیر 11800/27500/94پذیري نامه شماره 

16 - 1,5 , 25-95, 120-300,400-500 

گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

 

١٢٢از  ٤٧صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

باختر کابل   

 120+ 240 ×  3  
CU(PVC) 

  mm 240 2تا mm 120 2از سایز
 و هادي مسی       PVC با عایق و روکش 

 دارد
27500/4785 
27500/8491 
27500/8492 
27500/8501 

1399/06/12 
1399/10/15 

 جاده سنندج شرکت کابل باختر 3کرمانشاه کیلومتر 

08334270553 

  120+ 240 ×  3  
16 ×  4  
300 ×  1  

AL(PVC) 

  mm 16 2تا mm 1,5 2از سایز 
  mm 300 2تا mm 120 2از سایز

 آلومینیومی هادي با PVC  روکش و با عایق
08334270554 

 صنعتی و تولیدي
  کابلسازان

35   *3  
16  *3  

CU(PVC)  

  mm 35 2تا mm 1,5 2از سایز 
 با هادي مسی PVC عایق و روکش 

 27500/10892 دارد
27500/10893 

1398/12/09 
 

  
02133117256 

 
 

 تخصصی کابلهاي
)کابل کات شیراز )  

16   *4  
6  *2  

CU(PVC)  

  mm 16 2تا mm 1,5 2از سایز 
 با هادي مسی PVC عایق و روکش 

 دارد

27500/1665 
27500/1666 
27500/7088 
27500/7089 
27500/7090 

1398/02/30 
1399/08/29 

 

 شیراز شهرك صنعتی بزرگ کوشش شمالی نبش میدان سوم

8-07137742016 

   95 ×  1  
16 ×  4  
300 ×  1  

AL(PVC) 

  mm 300 2تا mm 1,5 2از سایز 
 آلومینیومی هادي با PVC  روکش و با عایق

07137742016 

  زرسیم

16+35  ×  3    
16  *4  
240  *1  

CU(PVC)  

  mm 35 2تا mm 1,5 2از سایز   
  mm 240 2تا mm 120 2از سایز

  و هادي مسی       PVC با عایق و روکش 

 27500/11196 دارد
27500/11164 
27500/11165 

1398/12/20 
 

خیابان میدان نو بنیاد خیابان شهید لنگري خیابان صنایع 
  9گلزاري جنوبی کوچه عرب پ

02122949422 
 02122947888 

 تولیدي کارخانجات
یزد قندي شهید  

  16    ×  4    
CU(PVC) 

  mm 16 2تا mm 1,5 2از سایز
  و هادي مسی  PVC با عایق و روکش 

  قابل انعطاف–تابیده شده منظم 

 27500/3011 دارد
27500/3009 

1399/04/23 
  2ط-49 پ -)26(خیابان حق طلب غربی -سعادت آباد تهران،

بلوار جانباز، بلوارشهیدقنديیزد، صفاییه، انتهاي  . 

02188565690 
03531849  

02188565695 

 و سیم يتولید
جم شهاب کابل   

16 ×   4    
16+35    ×  3    

CU(PVC)  

 mm 35 2تا mm 1,5 2از سایز 
 با هادي مسی PVC عایق وروکش 

 دارد

27500/6360 
27500/8121 
27500/11254 

 تا
27500/11258 

1398/07/18 
1398/12/21 

میدان نو بنیاد خیابان شهید لنگري خیابان صنایع خیابان 
  9کوچه عرب پگلزاري جنوبی 

02122949422 

 
16 ×  4    

50+95    ×  3    
120+240    ×  3    

240 ×  1    
AL(PVC)  

  mm 240 2تاmm 1,5 2از سایز    
 02122947888  با هادي آلومینیومی   PVCعایق و روکش  



                                                                                                                                                         
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(با هادي مسی و آلومنیوم 

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

  فارس شیراز آب باریک
09171177140 

 
091711777140 

پالك  - تر از بهار شیراز  پائین -خیابان دکتر شریعتی 
 الکتریک خراسانساختمان صنعتی  - 371

02173232 

 

02173234 

همدان شهرك صنعتی دهگالن  -سنندج   جاده 35کیلومتر 
  بلوار صنعت 

08735155048  
 

08735155047 

 .خ -بلوار عارف قزوینی  -شهرك صنعتی کاسپین  
 شهریار

02832848184-6 

 
02832848187 

  31زعفرانیه، ایستگاه مدرسه، ده متري اول، پالك 
سلیمی، آذرشهر، شهرك صنعتی شهید  -جاده تبریز 35

  انتهاي خیابان اصلی، دست راست، اولین فرعی سمت چپ

04133334828-31 
04134329074  

یزد بلوار دانشجو ج  نب کوچه بنیاد جانبازان طبقه فوقانی 
 137پ

03538266670-1 

 
03538257122-4 

                                                                                                                                  
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانی و  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

با هادي مسی و آلومنیوم  )KV١/٠٫٦(فشارضعیف کابل  سازندگان
رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 

 توانیر 11800/27500/94پذیري نامه شماره 

16 - 1,5 , 25-95, 120-300,400-500

گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 

١٢٢از  ٤٨صفحھ 

  mm2 150تا  mm 25 2از سایز 
        آلومنیومیهادي   و PVCبا عایق و روکش 

 27500/4079 دارد
27500/4080 

1399/05/20 

 mm 300 2تاmm 1,5 2از سایز 
 هادي مسی          و PVCبا عایق و روکش 

 دارد
27500/3504 

 تا
27500/3507 

1399/05/03 
خیابان دکتر شریعتی  - تهران 

371   mm 240 2تا mm 120 2از سایز
  با هادي آلومینیومی   PVCعایق و روکش 
  mm 25 2تا mm 1,5 2از سایز

  و هادي مسی PVC با عایق و روکش 
 27500/7717 دارد

27500/7718 
1399/09/20 

کیلومتر 

  mm 35 2تا mm 1,5 2از سایز
  و هادي مسی PVC با عایق و روکش 

 27500/7096 دارد
27500/7097 

1399/08/29 
 -قزوین 

  mm 240 2تاmm 25 2از سایز    
  با هادي آلومینیومی   PVCعایق و روکش  

 27500/369 دارد
27500/404 

1398/01/21 
زعفرانیه، ایستگاه مدرسه، ده متري اول، پالك -تبریز 
35کیلومتر 

انتهاي خیابان اصلی، دست راست، اولین فرعی سمت چپ
  mm 95 2تا mm 1,5 2از سایز   

  مسیو هادي        PVC با عایق و روکش 
 27500/8568 دارد

27500/8569 
27500/8570 
27500/8611 
27500/8610 

1398/09/26 
یزد بلوار دانشجو ج  نب کوچه بنیاد جانبازان طبقه فوقانی 

  mm2 300تا  mm 25 2از سایز 
        آلومنیومیهادي   و PVCبا عایق و روکش 

/  سازندگان فهرست

سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

گواهی مطابقت 
با استاندارد  
  توانیر
mm2 

رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 
پذیري نامه شماره 

500 

فارس سیمکان   
50+95  ×  3    

   70+150 ×  3    
AL(PVC)  

 الکتریک عتیصن
  خراسان

16 ×  4      
50+95  ×  3    

300×  1    
CU(PVC)  

240  ×  1    
AL(PVC  

نور هادي ارم   
16 ×  4      

16+25 ×3    
CU(PVC) 

 لیاء کابل و سیم
  قزوین

16 ×  4      
16+35  ×  3    

CU(PVC) 

سازه هاي نوین 
    بتنی تبریز

50+95 ×3  
   120+240 ×  3    

AL(PVC)   

سیم و کابل پیشرو 
    رفسنجان

16 ×  4      
50+95  ×  3    

CU(PVC)  
50+95  ×  3    

   120+240 ×  3    
300    ×  1  

AL(PVC)  



                                                                                                                                                         
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(با هادي مسی و آلومنیوم 

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 –نبش نامی –تبریزیان   -خ امیر سهیل –میر داماد
  1911663113کدپستی –جدید 14پ  –ساختمان آرمان 

02122228186 
02122271317 

 

02122255374 

غربی 22آباد، خیابان عالمه جنوبی، خیابانی تهران، سعادت 

02188688672 
02188686478 

 

02188596518 

: کدپستی  یزد، نرسیده به میدان مدرس، خیابان مجیدیه،
8947179611 

03537202702  

 88432220-419021پالك -نبش اندیشه سوم-خیابان سهروردي شمالی
 

 

روبروي بانک ملی شمس العماره  -خیابان ناصر خسرو 
  33998324-025 فروشگاه کابلکان

                                                                                                                                  
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانی و  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

با هادي مسی و آلومنیوم  )KV١/٠٫٦(فشارضعیف کابل  سازندگان
رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 

 توانیر 11800/27500/94پذیري نامه شماره 

16 - 1,5 , 25-95, 120-300,400-500

گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 

١٢٢از  ٤٩صفحھ 

  mm 70 2تا mm 1,5 2از سایز 
  mm 120 2و سایز
  با هادي مسی PVC عایق وروکش 

 دارد

27500/10416 
 تا

27500/10423 
27500/9336 

 تا
27500/9339 

1399/12/20 
1399/11/13 

میر داماد –تهران
ساختمان آرمان 

  mm 185 2تاmm 1,5 2از سایز    
  mm 400 2و سایز

  با هادي آلومینیومی   PVCعایق و روکش  

  mm 4 2تاmm 1,5 2از سایز 
 دارد  و هادي مسی       PVC با عایق و روکش 

27500/9298 
 تا

27500/9304 
 تهران، سعادت  1398/10/18

  mm 120 2تا mm 1,5 2از سایز
 27500/8902 دارد  با هادي آلومینیومی   PVCعایق و روکش 

2700/8903 
یزد، نرسیده به میدان مدرس، خیابان مجیدیه، 1398/10/05

  mm 35 2تا mm 1,5 2از سایز
  و هادي مسی       PVC با عایق و روکش 

 دارد
27500/8432 
27500/8434 
27500/8435 

خیابان سهروردي شمالی-تهران 1398/09/20   mm 35 2تا mm 1,5 2از سایز 
  با هادي آلومینیومی   PVCعایق و روکش 

  mm 6 2تا mm 1,5 2از سایز
 دارد  و هادي مسی       PVC با عایق و روکش 

27500/8234 
 تا

27500/8236 
1398/09/14 

خیابان ناصر خسرو  - تهران 

/  سازندگان فهرست

سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

گواهی مطابقت 
با استاندارد  
  توانیر
mm2 

رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 
پذیري نامه شماره 

500 

  کابل مسین
 

16 ×  4      
16+25  ×  3    
16+35  ×  3    
25+50  ×  3    
35+70  ×  3    
70  +120  ×  3      

CU(PVC)  
16 ×  4      

50+95  ×  3    
  95  +185 ×3    

400 ×  1   
AL(PVC) 

 

  رسانا برق

  

2,5*1  
1,5*5  
2,5*2  
1,5*4  
1,5*1  
2,5*1  
4*1  

CU(PVC)  

    کیان کابل یزد
16 ×  4      

50+95  ×  3    
AL(PVC  

تعاونی سیم و کابل 
    )بهفر ( دامغان 

16 ×  4      
16+35  ×  3    

CU(PVC)  
16+35  ×  3    

AL(PVC  

ابل سیم و ک
    کابلکان تهران

1,5*2  
10*6  
4*3  

CU(PVC)  



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانی و  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(با هادي مسی و آلومنیوم  )KV١/٠٫٦(فشارضعیف کابل  سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

گواهی مطابقت 
با استاندارد  
  توانیر
mm2 

رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 
 توانیر 11800/27500/94پذیري نامه شماره 

16 - 1,5 , 25-95, 120-300,400-500 

گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

 

١٢٢از  ٥٠صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

مجتمع تولیدي 
    البرزابهروصنعتی 

16 ×  4      
16+35  ×  3    

CU(PVC)  

  mm 35 2تا mm 1,5 2از سایز
 دارد  و هادي مسی       PVC با عایق و روکش 

27500/8783 
27500/8782 

 
1398/10/02 

جاده زنجان، شهرك صنعتی  15کیلومتر  ,ابهر ,استان زنجان
6هیدج، خ صنعت   

0912-3411300  

    سیم راد سما
10*4  
300 ×  1   

AL(PVC)  
  

  mm 10 2تا mm 1,5 2از سایز
  mm 300 2تا mm 120 2از سایز

  با هادي آلومینیومی   PVCعایق و روکش 
 27500/8758 دارد

27500/8668 
1398/09/27 

تهران، الله زار نو،باالتر از چهارراه منوچهري، ساختمان کمپانی، 
، طبقه دوم507پالك   

09129379800  

      4  × 6    ري افشان
CU(PVC)  

  mm 6 2تا mm 1,5 2از سایز
شهرك صنعتی -شورآباد  -جاده قدیم قم  1398/5/24 27500/4485 دارد  و هادي مسی       PVC با عایق و روکش   

02156545656 
02133952484  
02156546987 

 کابل خیام صنایع
    خراسان

16 ×   5    
16+35  ×  3    

CU(PVC)  

 mm 35 2تا mm 1,5 2از سایز 
 27500/6495 دارد با هادي مسی PVC عایق وروکش 

27500/6496 
27500/6497 

1398/07/23 
 

بلواررسالت شرکت خیام الکتریک -یشابور ن  0513212000-1  
25+50    ×  3    

AL(PVC)  
  mm 50 2تا mm 25 2از سایز

  با هادي آلومینیومی   PVCعایق و روکش 

 کابل و یمس صنایع
    افشان پیام

16 ×   4    
CU(PVC)  

 mm 16 2تا mm 1,5 2از سایز 
 دارد با هادي مسی PVC عایق وروکش 

27500/5998 
27500/5997 

 

1398/07/05 
 

شهرك صنعتی، بلوار کارآفرین، انتهاي خیابان هنر   پیرانشهر،
 یک

04444412934 
 

16+35    ×  3    
AL(PVC)  

  mm 35 2تا mm 25 2از سایز
 04444412936  با هادي آلومینیومی   PVCعایق و روکش 

 پژواك کابل و سیم
    3  ×  35+16    همدان

CU(PVC)  
 mm 35 2تا mm 25 2از سایز 

 با هادي مسی PVC عایق وروکش 
 1398/08/09 27500/7037 دارد

 
3الله زار جنوبی، رو به روي بانک ملی، پاساژ تجارت، پالك   

02133993394-6 
 02136613542 

    زاگرس ابلنیروک
16 ×  4      

16+35  ×  3    
CU(PVC)  

  mm 35 2تا mm 1,5 2از سایز
  و هادي مسی       PVC با عایق و روکش 

 27500/2026 دارد
27500/2027 

1398/03/10 
الله زار شمالی ، بعد از چهار راه منوچهري ، ساختمان ایرانیان 

149، طبقه سوم ، واحد   

02166344790 
09128086334  
02166344842 

    4   × 16    دماوند نور طلوع
CU(PVC)  

 mm 16 2تا mm 1,5 2از سایز 
 با هادي مسی PVC عایق وروکش 

 1398/03/17 27500/2233 دارد
تالش . نبش خ -بلوار تالش  -شهرك صنعتی ایوانکی  -سمنان 

4 
02334584131-5 

 
02334584133 



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانی و  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(با هادي مسی و آلومنیوم  )KV١/٠٫٦(فشارضعیف کابل  سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

گواهی مطابقت 
با استاندارد  
  توانیر
mm2 

رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 
 توانیر 11800/27500/94پذیري نامه شماره 

16 - 1,5 , 25-95, 120-300,400-500 

گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

 

١٢٢از  ٥١صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 آذر کابل و سیم
   تبریز

16 ×  4      
16+25  ×  3    

CU(PVC)  

  mm 25 2تا mm 1,5 2از سایز
 27500/368 دارد  و هادي مسی       PVC با عایق و روکش 

27500/366 
1398/01/20 

بیست متري اول غربی  - شهرك شهید رجایی شمالی  -تبریز 
پالك -  A3 , A4 

05444209797  
09141142150  
05444209796 

 کابل و سیم صنایع
 1398/11/23 27500/10361 دارد  افشان      2  × 4    نوید

 110تئاتر دهقان پاساژ . کوچه. الله زار جنوبی:نمایندگی
60راهروي سوم همکف پالك   

02133910487 
 

02133912472 

     تجربه بهین
  سیستم   اتصال   شده   تابیده   گالوانیزه   فوالدي   هادي

   (Down conductor)-میلیمتر مربع70   زمین 
 1398/08/22 27500/7549  دارد

 -چهارراه شیراز  -خیابان مالصدرا  -میدان ونک  - تهران 
3واحد  -10پالك  -کوچه بهار  

02188614984-8 
 02188050210 

  البرز الکتریک نور

16×4    
25+50  ×  3    
16+35  ×  3    

CU(PVC)  

  mm 50 2تا mm 1,5 2 سایز از 
  و هادي مسی PVC با عایق و روکش 

  )منظم شده تابیده( 

 27500/5602 دارد
27500/5603 
27500/5604 

1399/07/10 
پاساژ ابراهیمی، پالك تهران، الله زار نو، باالتر از منوچهري، روبروي 

، طبقه اول 507  

02166344206  
  

02166361926 

سیم گلستانبافه    

16×4    
CU(PVC)  

  mm 16 2تا mm 1,5 2 سایز 
 27500/5682  دارد  و هادي مسی PVC با عایق و روکش 

27500/5683 
  جاده زرین گل 7کیلومتر  -علی آباد  1399/07/11

01734273594-5  

 
16 +35 ×  3  

AL(PVC) 
 mm 35 2تا mm 25 2از سایز 

با عایق وروکش      PVC01734273530 و هادي آلومینیومی 

کاویان کابل صنایع   

2,5    ×   2    
70 ×  3  
150 ×  3  

CU(PVC)  

  mm 2,5 2تا mm 1,5 2از سایز
  mm 70 2تا mm25 2از سایز 
  mm 150 2تا mm120 2از سایز 

  و هادي مسی PVC با عایق وروکش 

 27500/5586  دارد
27500/5587 
27500/5777 

1399/07/15 
طبقه  51مطهري ـ خیابان فجر ـ پالك تهران ، خیابان استاد 

  دوم

02188841622 

 
02188303486 

 باختر کابل صنایع
  ایرانیان

16+35  ×  3    
16    ×  4    

CU(PVC)  

 mm 35 2تا mm 1,5 2از سایز 
  و هادي مسی PVC با عایق ور وکش 

 27500/6303 دارد
27500/6904 

1399/07/29 
خیابان الله زارنو ،نرسیده به خیابان انقالب ؛ کوچه معمار 

  3طبقه چهار واحد 14مخصوص پاساژ چلچراغ پالك 

02333652418  
  

02188326076  



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانی و  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(با هادي مسی و آلومنیوم  )KV١/٠٫٦(فشارضعیف کابل  سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

گواهی مطابقت 
با استاندارد  
  توانیر
mm2 

رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 
 توانیر 11800/27500/94پذیري نامه شماره 

16 - 1,5 , 25-95, 120-300,400-500 

گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

 

١٢٢از  ٥٢صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

امیر کابل ماهان   
16×4    

50+95  ×  3    
AL(PVC)  

  mm 95 2تا mm 1,5 2 سایز 
  آلومنیومی و هادي PVC با عایق و روکش 

 27500/6449 دارد
27500/6450 

 5-3جاجرود خرمدشت هشتم خرمدشت پالك  1399/08/05
09122277610  

 02176218659  

البرز کابل اعتماد   16+35  ×  3    
CU(PVC)  

  mm 35 2تا mm 25 2 سایز 
  و هادي مسی PVC با عایق و روکش 

 6پالك - کوچه سواري-پمپ بنزین کمرد-جاجرود  1399/09/11 27500/7425 دارد
 

02177264937 
 02176263716 

 کابل و سیم صنایع
سحر افشان راد   6×2    

CU(PVC)  
  mm 6 2تا mm 1,5 2 سایز 
  قابل انعطاف و هادي مسی PVC با عایق و روکش 

 27500/7096 دارد
27500/7097 

1399/09/13 
شهرك  - بعد از پلیس راه شریف آباد -جاده خاوران  - هران ت

 1647پالك  –خیابان طاوس  – صنعتی عباس آباد
02143840623 

 02143853049 

 مازند کابلو سیم
مسکات) طبرستان (  

10×4    
16+35  ×  3    

CU(PVC)  

  mm 35 2تا mm 1,5 2 سایز 
  و هادي مسی PVC با عایق و روکش 

 27500/7941 دارد
27500/7964 

 4الله  -فاز یک  -شهرك صنعتی امام زاده عبدالهمازندران  1399/09/27
01212204280 

 01212204280 

کابل دراك سیم و   
6×3    
6×5    

CU(PVC)  

 V 750 / 450 اسمی ولتاژ با   2mm    6  × 3 کابل
  متحرك اتصاالت ) C71 ISIRI ) 607 کد ،
 V 750 / 450 اسمی ولتاژ با   mm2    6  × 5 کابل
  متحرك اتصاالتC71 ISIRI ( 607  ) کد ،

 27500/8487 دارد
27500/8488 

1399/10/15 
میدان اندیشه بلوار  4بزرگ شیراز فاز شیراز شهرك صنعی 

 811اندیشه خیابان 
  

07138391601-3 
 

07138205688 

 صنعتی و يتولید
مغان کابل و سیم   

50+95  ×  3    
16  *4  

120+240  *3  
CU(PVC)  

  mm 240 2تا mm 1,5 2از سایز   
  و هادي مسی       PVC با عایق و روکش 

 27500/9328 دارد
27500/9329 
27500/9786 

1399/12/01 
 

61تهران خیابان بهشتی کوچه میر عماد پالك   
02188752014 

 
02188757639 

 پارس)  نور دانیال
  3*  35+16   )شهریار الکتریک

CU(PVC)  
  mm 35 2تا mm25 2از سایز   

  و هادي مسی       PVC با عایق و روکش 
 27500/4994 دارد

1399/06/20 
 

 تهران، شهریار، بلوار آزادگان، بوستان سوم
02165684491 
09121610163  
02165684492 

 کابل دنیاي
  3*  35+16   پاسارگاد

CU(PVC)  
  mm 35 2تا mm25 2از سایز   

  و هادي مسی       PVC با عایق و روکش 
 1399/06/18 27500/4926 دارد

 
، ساختمان 141الله زار نو، کوچه گل پرور، پالك –تهران 

19ثمین، طبقه سوم، واحد   

02166756582-6 
09121152283  
02166756585 

   کاشان کابل دنیاي
50+95  ×  3    

300  *1  
AL(PVC)  

  mm 300 2تاmm 25 2از سایز   
  و هادي مسی       PVC با عایق و روکش 

 27500/9415 دارد
27500/9416 

1399/11/15 
 

هران، خ مالصدرا، خ شیراز شمالی، کوچه حکیم اعظم، پالك ت
5، طبقه اول، واحد 11  

02188051683-4 
 02188051685 



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانی و  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(با هادي مسی و آلومنیوم  )KV١/٠٫٦(فشارضعیف کابل  سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

گواهی مطابقت 
با استاندارد  
  توانیر
mm2 

رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 
 توانیر 11800/27500/94پذیري نامه شماره 

16 - 1,5 , 25-95, 120-300,400-500 

گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

 

١٢٢از  ٥٣صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

   کرمان لزرکاب

50+95  ×  3    
300  *1  
16  *4  

CU(PVC)  

  mm 300 2تا mm 1,5 2از سایز   
  و هادي مسی       PVC با عایق و روکش 

 27500/1410 دارد
27500/1411 
27500/1429 

1399/03/01 
 

خیابان سنبل  1کرمان جاده جوپار شهرك صنعتی شماره 
4فرعی   

03433237350 
03433237351  
03433219802 

 کابل و سیم
   شیرکوه

50+95  ×  3    
300  *1  
16  *4  

CU(PVC)  

  mm 300 2تا mm 1,5 2از سایز   
  و هادي مسی       PVC با عایق و روکش 

 27500/1537 دارد
27500/1589 
27500/7350 

1398/08/16 
 

یزد، شهرك صنعتی یزد، بلوار ابریشم، بلوار نارون، کد 
8947183719: پستی  

035372722257 
02133920985 

 03537272258 
02133931532 

  3*  35+16   سپهر ابلک ملت
CU(PVC)  

  mm 35 2تا mm25 2از سایز   
  و هادي مسی       PVC با عایق و روکش 

 1398/03/21 27500/2314 دارد
 

. ط -  6. پ -رمضان علی زوارئیان . ك -الله زار نو . تهران ، خ 
 دوم 

02133982841 
 

02133903470 

 صنعتی همگام
   خراسان الکتریک

50+95  ×  3    
16  *4  
300  *1  

120+240  *3  
CU(PVC)  

  mm 300 2تا mm 1,5 2از سایز   
  و هادي مسی       PVC با عایق و روکش 

 27500/1533 دارد
 تا

27500/1536 

1398/02/26 
 

فریمان، شهرك صنعتی کاویان -جاده مشهد 45کیلومتر 
خدماتی شهرك صنعتی کاویان فریمان فریمان، شرکت  

05134693330 
 

05134693290 

 شایان صنایع
   سیمکان

50+95  ×  3    
16  *4  

 120  *1  
120+240  *3  

CU(PVC)  

  mm 240 2تا mm 1,5 2از سایز   
  و هادي مسی       PVC با عایق و روکش 

 27500/9857 دارد
 تا

27500/9862 

1399/12/04 
 

خیابان الله زار جنوبی، بعد از کوچه ي بوشهري،  -تهران
73بوشهري، طبقه ي همکف پالك مجتمع تجاري   

02133969491 

 
50+95  ×  3    

185  *4  
AL(PVC)  

  mm 185 2تا mm 25 2از سایز   
 0213396679  آلومنیوم و هادي       PVC با عایق و روکش 

    1  ×  95   کاج هادي و کابل
AL(PVC)  

  mm 95 2تا mm 25 2از سایز   
  آلومنیوم هاديو        PVC با عایق و روکش 

 1399/12/11 27500/10072  دارد
 

تهران بین بزرگراه مدرس و بلوار آفریقا خیابان ظفر  پالك 
247 6-  

02188798224  
 02188798227 



                                                                                                                                                         
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(با هادي مسی و آلومنیوم 

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

جاده بیجار، رو به روي پلیس راه، انتهاي 5کیلومتر 
 خیابان بیست متري

09122417324 
 02432383471 

 - کوچه پنجم-خیابان سنجابی -میدان مادر -بلوار میرداماد
ساختمان سینا -10پالك   

02122263319 
02122259653-5 
08645225566  

02122259640 

                                                                                                                                  
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانی و  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

با هادي مسی و آلومنیوم  )KV١/٠٫٦(فشارضعیف کابل  سازندگان
رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 

 توانیر 11800/27500/94پذیري نامه شماره 

16 - 1,5 , 25-95, 120-300,400-500

گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 

١٢٢از  ٥٤صفحھ 

  mm 35 2تا mm 1,5 2از سایز   
  و هادي مسی       PVC با عایق و روکش 

 27500/10129 دارد
27500/10130 

1399/12/13 
 

کیلومتر زنجان 

  mm 16 2تا mm 1,5 2از سایز   
  120و سایز 

  و هادي مسی       PVC با عایق و روکش 

 27500/9857 دارد
 تا

27500/9862 

1399/12/04 
 

بلوار میرداماد

/  سازندگان فهرست

سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

گواهی مطابقت 
با استاندارد  
  توانیر
mm2 

رنج کابلهاي مورد تایید بر اساس تعمیم 
پذیري نامه شماره 

500 

 کابل و سیم تولید
   عماد رسا

16+35  ×  3    
16  *4  

CU(PVC)  

  سینا کابل
 

10  *4  
6  *2  

70+120  *3  
CU(PVC)  



                                                                                                                                                              
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 247تهران بین بزرگراه مدرس و بلوار آفریقا خیابان ظفر  پالك 
6-  

02188798224  

  

02188798227 

خیابان کالهدوز مابین چهارراه دیباجی و دلبخواه نبش –تهران 
  401واحد  16کوچه معتمدي پالك 
  

 9تهران شهرك صنعتی شمس آباد بلوار گلستان گلشن 

02122783158 
02156232021 

  
02122783175 
02156231474 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

مورد تایید شرکت محترم توانیر(  هادي هوایی  بدون روکش سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 

١٢٢از  ٥٥صفحھ 

 AAAC 185   (182-AL3) 

(183-AL 1/43 -A20SA) LYNX/AW
(ACSR/GA-ClassAA)HAWK

(63-AL 1/11 -ST1A) MINK 
(105-AL1/14-ST1A) DOG 

  (106-AL1/20-ST1A)HYENA 
(37-AL1/6-ST1A)FOX 

(32-AL1/5-ST1A) WEASEL 
(183-AL1/43-ST1A)LYNX 

(ACSR/AW ,Class AA)CANARY
(ACSR-classAA)SQUAB  

(ACSR-Class AA)CURLEW
(ACSR/G -Class AA)CANARY
(ACSR/GA-classAA)DRAKE

(ACSR/AW-classAA)DRAKE/AW

 دارد

27500/7221 
 تا

27500/7224 
27500/8009 
27500/8078 
27500/8010 
27500/11098 
27500/10071 

 تا
27500/10076 

 
 

1398/08/14 
1399/03/01 
1399/12/11 

تهران بین بزرگراه مدرس و بلوار آفریقا خیابان ظفر  پالك 

  (37-AL1/6-ST1A)FOX  
(105-AL 1/14 -ST1A)DOG  
  (63-AL1/11-ST1A)MINK  

  (106-AL1/20-ST1A)HYENA  
  (183-AL1/43-ST1A)LYNX  

  (ACSR/GA ,Class AA)HAWK

(ACSR/GA ,Class AA)CANARY
(ACSR/AW2 ,Class AA)CURLEW

 دارد
27500/8132 
27500/10372 
27500/3551 
27500/3550 

1398/04/28 
1397/08/31 

تهران 

تهران شهرك صنعتی شمس آباد بلوار گلستان گلشن 

/  سازندگان فهرست

      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 کابل و هادي کاج
 

 

W 
HAWK 

 

 

CANARY/AW  
 

CURLEW  
CANARY  
DRAKE 

AW 

  )آلفا کابل (آلفا صنعت پارس
 

 

HAWK  
CANARY  
CURLEW 



                                                                                                                                                              
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

  11تهران خیابان الله زار نو کوچه پیرنیا دوم پالك 
تهران جاده گرمسار شهرك صنعتی ایوانکی خیابان آزادي خیابان 

 درب سوم سمت راست 1توسعه 

02133979897 
02334583232 

  
02334583233 

 -نبش اهورامزدا  -انتهاي خیابان الوند  -میدان آرژانتین  - تهران 
 -بعد از میدان جانبازان  -شهر صنعتی کاوه  -اتوبان ساوه 

 جنب شرکت کاوه سلولز - خیابان مهارت 

02188888407-8 
08642341278 

  
02188209352 

  جاده بافق 12کیلومتر -یزد
 89165575کد پستی

03538362021-7 

03538362028 

 112پالك  3اراك شهرك صنعتی خیر آباد فاز 

08633554049 

  

08633554069 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

مورد تایید شرکت محترم توانیر(  هادي هوایی  بدون روکش سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 

١٢٢از  ٥٦صفحھ 

(63-AL 1/11 -ST1A) MINK  
(37-AL 1/6 -ST  1 A ) FOX      

(105-AL 1/14 -ST1A)DOG  
(106-AL 1/20 -ST1A) HYENA  

WOLF -ACSR 
CANARY -ACSR   ,     ACSR-LYNX

(32-AL1/5-ST1A) WEASEL  

 دارد

27500/771 
27500/9301 
27500/9302 
27500/9306 

1399/11/13 
1399/02/10 

تهران جاده گرمسار شهرك صنعتی ایوانکی خیابان آزادي خیابان 

  (AL1-34)AAC 35 
(66-AL1)AAC 70 
(49-AL1)AAC 50  

(106-AL1/20-ST1A)HYENA 
(37-AL 1/6 ST1A)FOX 

(63-AL 1/11 -ST1 A )MINK   

 27500/3484 دارد
27500/6210 

1398/04/27 
تهران 

اتوبان ساوه 

  (37-AL1/6-ST1A)FOX  
  (63-AL1/11-ST1A)MINK  

  (106-AL1/20-ST1A)HYENA 

 27500/10382  دارد
 تا

27500/10388 
1398/11/23 

(ACSR/GA ,Class AA)HAWK  
(ACSR//AW2 ,Class AA)HAWK/AW
(ACSR/GA ,Class AA)CANARY  
(ACSR/AW2 ,Class AA)CURLEW

   (63-AL 1/11 -ST1A) MINK  
(106-AL 1/20 -ST1A) HYENA 
(183-AL1/43-ST1A)LYNX 

 27500/9097 دارد
 تا

27500/9100 
1398/10/12 

/  سازندگان فهرست

      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 سیم راد سما
 

 

 

LYNX 
 

  آلوم کابل کاوه
 

HYENA  

 

 تولیدي سیم و کابل فروزان یزد

 

 تولیدي صنعتی سیم نور یزدان
 

AW2  

CURLEW/AW2  
 
 



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(  هادي هوایی  بدون روکش سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ٥٧صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

  تولیدي سیمیا
 

  (ACSR/GA ,Class AA)HAWK  
(183-AL1/43-ST1A)LYNX  
  (63-AL1/11-ST1A)MINK  

  (106-AL1/20-ST1A)HYENA 

 دارد

27500/402 
27500/1288 
27500/3047  
27500/3508  
27500/3509  

1398/04/13 
1399/05/03 

ج نصیر آباد خ اتحاد  جاده ساوه بعد از سه راه آدران28کیلومتر 
  573شماره

02188434150 

  
02188417960 

مشهد کابل و سیم صنایع  
 

 (63-AL 1/11 -ST1A) MINK  
 (106-AL 1/20 -ST1A) HYENA  

(37-AL 1/6 -ST1A) FOX 
(105-AL 1/14 -ST1A)DOG  

 27500/11096 دارد
27500/9521 
27500/9522 

1397/11/17 
-1فاز  -خ دهم  -بلوار تالش شمالی -شهرك صنعتی طوس -مشهد 

9185113111کدپستی   48قطعه   

051305413277 

  
 

 )سیمکات( کابل تبریز سیم و 
 

(63-AL 1/11 -ST1A)MINK 
 (106-AL 1/20 -ST1A) HYENA  
(183-AL1/43-ST1A)LYNX 

(158-AL1/37-ST1A) WOLF  
(37-AL 1/6 -ST1A) FOX 

(32-AL1/5-ST1A) WEASEL  
ORIOLE,,CANARY, HAWK, DRAKE 

 27500/6827 دارد
27500/6396 

27500/11141 
  تهران  -جاده تبریز 5کیلومتر  1397/07/05

04136303737 

  
04136303935 

پویا نور سیم  
 

(ACSR/GA ,Class Aa)CURLEW  
(ACSR/GA-classAA) MARTIN  

(106-AL1/20-ST1A)HYENA  
(183-AL1/43-ST1A)LYNX 

CURLEW/AW , ,SQUAB/AW,CANARY, 
HAWK 

 27500/11550  دارد
27500/11551 
27500/11552 

1398/12/28 
صابونچی کوچه مبینی تهران خیابان دکتر شهید بهشتی خیابان 

 50شماره 

02188983753 

  

02188983753 



                                                                                                                                                              
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

  31زعفرانیه، ایستگاه مدرسه، ده متري اول، پالك -تبریز 
 آذرشهر، شهرك صنعتی شهید سلیمی،  -جاده تبریز 35کیلومتر 

04133334828-31 
04134329074 

  
04133312313  

-خیابان شیخ بهایی  -شهرك صنعتی مورچه خورت  -اصفهان 
  105پالك  -خیابان رازي 

03145643120 
  03145644186 

  جاده قدیم قزوین به تهران 6ومتر قزوین ، کیل
02833297542-3  

  02833297540 

  8تهران خ ولیعصر خ فتحی شقاقی پ 
 غربی 8شهرك صنعتی راوندبلوار  کاشان -  اصفهان

02188725571 
03615552143  

 0218872527 

03615552132 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

مورد تایید شرکت محترم توانیر(  هادي هوایی  بدون روکش سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 

١٢٢از  ٥٨صفحھ 

(37-AL 1/6 -ST1A) FOX 
(63-AL 1/11 -ST1A)MINK 

 (106-AL 1/20 -ST1A) HYENA  
(183-AL1/43-ST1A)LYNX 

 27500/403 دارد
27500/365 

1398/01/20 
تبریز 
کیلومتر 

   ACSR-HYENA  
ACSR-MINK  

 1398/05/31 27500/4707  دارد
اصفهان 

(63-AL 1/11 -ST1A) MINK  
 1397/09/07 27500/9441 دارد

(37-AL 1/6 -ST  1 A ) FOX      
پرظرفیت     HAWK/ACSS/TW/MA5

Class AA ) ORIOLE/ACSS/MA3
Class AA ) DRAKE/ACSS/AW2

  50و35و25و 16mm2   مقطع با مسی هوائی هادي
(105-AL 1/14 -ST1A)DOG  
  (183-AL1/43-ST1A)LYNX  
  (63-AL1/11-ST1A)MINK  

(158-AL1/37-ST1A) WOLF  
(32-AL1/5-ST1A) WEASEL  
  (106-AL1/20-ST1A)HYENA  

 )238- AL 1/56 -ST1A) LION  
( 48-AL1/8-ST1A) 50/8  
(34-AL1/6-ST1A) 35/6  

(122-AL1/20-ST1A) 120/20  
CURLEW ,ORIOLE,HEW,SQUAB,CANARY

HAWK, DRAKE 

 دارد
27500/12564 
27500/12565 
27500/3045 
27500/3046 

1397/12/24 
1398/09/25 

/  سازندگان فهرست

      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 سازه هاي نوین بتنی تبریز
  

  سیمکان شایان کابل و سیم صنایع
 

 هادي برق

   صنایع کابل کاشان

 
3 ( 
2( 
هادي

CANARY, 



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(  هادي هوایی  بدون روکش سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ٥٩صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 سیم شهاب تولیدي تعاونی
  سپاهان

 (106-AL 1/20 -ST1A) HYENA  
(37-AL 1/6 -ST1A) FOX  

 27500/7994 دارد
27500/7993 

8-6پالك -خیابان پنجم-شهرك صنعتی کوهپایه 1398/09/7  
09133051135- 

 031-46424761 

یزد کابل و سیم  
 

  20kV (CC) دار روکش فشرده MINK هوایی هادي
   20kV     (CC)   دار روکش فشرده  HYENA  هوایی هادي

(63-AL 1/11 -ST1A) MINK 
(158-AL1/37-ST1A)WOLF 

ACSR CANARY/GA 

 دارد

27500/5575 
27500/5586 
27500/5587 
27500/5589 
27500/7512 

1399/07/10 
خ امام حسین بعد از بیمارستان شهداي  -یزد بلوار شهید مدرس

  کارگر  

03538251200 

 
02122053760  

 27500/7673 دارد MINK-ACSR   دژگرد تندر رایمون
 

 -فاز دو -شهرك صنعتی -شهرکرد-چهارمحال و بختیاري  1397/08/23
  سروستان یک

03833344043 
 03833344043 

یزد ستاره کابل و سیم   (63-AL 1/11 -ST1A) MINK  ایران، یزد، شهرك صنعتی یزد، بلوار ابریشم، بلوار نارون ، خیابان  1399/11/13 27500/9334 دارد
 ستاره

 03537273334  
 03537273019 

 قدرت و مخابراتی کابل و سیم
AL-105)  خراسان 1/14 -ST1A) DOG   27500/9650 1398/10/30 تالش شمالی  -بلوار تالش شمالی -شهرك صنعتی توس  -مشهد

 480قطعه  -10
05135411400-1 

 05135414844 

 الکتریک افالك کابل و سیم
AL-63)  خراسان 1/11 -ST1A) MINK  27500/10593 1398/11/29 

 2، کوشش  6نیشابور، شهرك صنعتی خیام ، بهره وري 
 149هران خیابان یوسف آباد ، باالتر از خیابان پانزدهم،پالك ت

 2طبقه اول، واحد 

05143268051-2 
88554697-021   

02188724333 

  رفسنجان پیشرو کابل و سیم

زمین سیستم اتصال شده تابیده گالوانیزه فوالدي هادي  -  
(Down conductor) 50 mm2 
(106-AL 1/20 -ST1A) HYENA 

(63-AL 1/11 -ST1A) MINK 

 دارد
27500/5398 
27500/7094 
27500/7095 

1399/07/04 
1399/08/29 

یزد بلوار دانشجو ج  نب کوچه بنیاد جانبازان طبقه فوقانی 
 137پ

03538266670-1 

 
03538257122-4 



                                                                                                                                                              
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

شانزده متري اول تهران ، جنت آباد جنوبی ، چهارباغ شرقی ، 
11و  10، واحد  38,1شمالی ، کوچه آذرشب ، پالك   

02144893619 

 

02144893619 

شهرك صنعتی، میدان صنعت، بلوار کارآفرینان، شهر کرد 
  3بهارستان 

03833335636 

 03833339661 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

مورد تایید شرکت محترم توانیر(  هادي هوایی  بدون روکش سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 

١٢٢از  ٦٠صفحھ 

(37-AL 1/6 -ST1A) FOX   
(183-AL1/43-ST1A)LYNX  

(183-AL1/43-ST1A)LYNX /AW 
(183-AL1/43-ST1A)LYNX /AW2 
(ACSR/GA-classAA)SQUAB  

  (ACSR/AW2 ,Class AA)DRAKE/AW
(ACSR/GA ,Class AA)CANARY

(ACSR/AW2 ,Class AA)CANARY/AW
(ACSR/GA ,Class AA)CURLEW

(ACSR/AW2 ,Class AA)CURLEW/AW
(63-AL1/11-A20SA)MINK/AW  
  ( 32-AL1/5-ST1A) WEASEL 

( Class AA)   LARK/ACSS AW2
  (ACSR/AW2-classAA)SQUAB/AW

(32-AL1/5-A20SA) WEASEL/AW
  (37-AL1/6-A20SA)FOX/AW  

(63-AL1/11-ST1A)MINK  
(105-AL1/14-ST1A) DOG 

(ACSR/GA ,Class AA)HAWK  
(106-AL1/20-A20SA)HYENA/AW

Class AA)  HAWK/ACSS/TW/4 

 

27500/10581 
 تا

27500/10589 
 و

27500/101 
 تا

27500/106 
27500/4368 

 تا
27500/4373 
27500/5778 

1398/11/29 

1399/01/18 

1399/05/28 

1399/07/15 

 

تهران ، جنت آباد جنوبی ، چهارباغ شرقی ، 
 

 (183-AL 43/1 -ST1A) LYNX   
(106-AL 1/20 -ST1A) HYENA 

(63-AL 1/11 -ST1A) MINK  
GURLEW   ) ACSR/GA )   

  mm2 35   و 95 مقطع با سخت مسی هوایی 

 27500/6509 دارد
27500/6510 

1399/08/06 
شهر کرد 

/  سازندگان فهرست

      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

  نیرو باد پویا
 

 
 
 
AW2 

CANARY 
AW2 

CURLEW 
AW2  

 

2 
AW2 

AW 

 
AW  

/GA

   شهرکرد خطوط رسا

 
 

 هادي



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(  هادي هوایی  بدون روکش سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ٦١صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

رسا کابل و سیم   

 (37-AL 1/6 -ST1A) FOX   
(106-AL 1/20 -ST1A) HYENA 

(63-AL 1/11 -ST1A) MINK  
(32-AL1/5-ST1A) WEASEL 

  16و 25و mm2 35   مقطع با سخت مسی هوایی هادي

 27500/6511  دارد
27500/6512 

1399/08/06 
شهرك صنعتی، میدان صنعت، بلوار کارآفرینان، شهر کرد 

  3بهارستان 

03833335636 

 03833339661 

یزد کابل تاب   
 (63-AL 1/11 -ST1A) MINK 

(106-AL 1/20 -ST1A) HYENA 
 27500/7610  دارد

27500/7613 
   یزد قاسم آباد 1399/09/17

البرز افق صنایع گروه    (63-AL 1/11 -ST1A) MINK 27500/7719  دارد 
27500/7720 

1399/09/20 

پالك  -کوچه زرین –باالتر از میرداماد -خیابان شریعتی –تهران 
28  

 –خیابان هنر  –بلوار بهشتی  –شهرك صنعتی لیاء  –قزوین 
 خیابان ارزش

02123574 
02833454632-390 

 02122894857 
02833455439 

  کابل باختر

 (63-AL 1/11 -ST1A) MINK 
(105-AL1/14-ST1A) DOG 

  (106-AL1/20-ST1A)HYENA 
(37-AL1/6-ST1A)FOX 

(32-AL1/5-ST1A) WEASEL 
(183-AL1/43-ST1A)LYNX 

  دارد
27500/8493 

 تا
27500/8500 

 کابل باخترجاده سنندج شرکت  3کرمانشاه کیلومتر  1399/10/15

08334270553 

 08334270554 

   کاشان کابل دنیاي

 (63-AL 1/11 -ST1A) MINK 
(106-AL 1/20 -ST1A) HYENA 

زمین سیستم اتصال شده تابیده گالوانیزه فوالدي هادي  - 
(Down conductor)  

 50 mm2 
-mm2  زمین سیستم اتصال شده تابیده مسی هادي

(Down conductor)   95  185و 150و 120و     

  دارد
27500/9417 

 تا
27500/9419 
27500/10512 

1399/11/15 
1399/12/22 

هران، خ مالصدرا، خ شیراز شمالی، کوچه حکیم اعظم، پالك ت
5، طبقه اول، واحد 11  

02188051683-4 

 

02188051685 



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(  هادي هوایی  بدون روکش سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ٦٢صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

   آلومتک

 AAAC 1000   (1000-AL3) آلیاژي آلومینیوم تمام هوائی هادي
 فشرده AL3)AAAC 70-72( آلیاژي آلومینیوم تمام هوائی هادي

(105-AL1/14-ST1A)DOG 
(ACSR/GA-classAA)SQUAB 
(ACSR/GA-classAA)DRAKE 
(32-AL1/5-ST1A) WEASEL  

(ACSR/GA-classAA) MARTIN 
(63-AL1/11-ST1A)MINK  
  (37-AL1/6-ST1A)FOX 

(106-AL1/20-ST1A)HYENA  
  (183-AL1/43-ST1A)LYNX 

(ACSR/GA ,Class AA)HAWK  
(ACSR/GA ,Class AA)CANARY  
(ACSR/GA ,Class AA)CURLEW 

  دارد
27500/10596 

 تا
27500/10599 

1399/12/26 
تهران، شهرك غرب، بلوار دادمان، بین یادگار امام و فالمک 

1467887639کد پستی  78شمالی، پالك   

02188073864 
02188075134 
02188078792 

 

02188075062 

   ایران برق توسعه

(63-AL1/11-ST1A)MINK  
  (37-AL1/6-ST1A)FOX 

(106-AL1/20-ST1A)HYENA  
  (183-AL1/43-ST1A)LYNX  

 Down( - زمین سیستم اتصال شده تابیده گالوانیزه فوالدي هادي
conductor 70 mm2  

   27500/2160 دارد
27500/1430 

   119شماره-خ سرو غربی-میدان سرو-سعات آباد-تهران 1399/03/27

02122117164-6   

 

02122061542 

   



                                                                                                                                                              
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

  )تایید شرکت محترم توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

خیابان کالهدوز مابین چهارراه دیباجی و دلبخواه –
  401واحد  16نبش کوچه معتمدي پالك 

 9تهران شهرك صنعتی شمس آباد بلوار گلستان گلشن 

02122783158 
02156232021  
02122783175  

 4198917849کد پستی  –رشت ابتداي جاده تهران 
  41635-1737صندوق پستی 

01333669071  
 01333661833  

    9واحد14انتهاي خیابان الوندنبش اهورامزدا  پالك 
 -بعد از میدان جانبازان  -شهر صنعتی کاوه  -ساوه 

 جنب شرکت کاوه سلولز - خیابان مهارت 

02188888407-8 
08642341278   
02188209352  

خیابان صنایع خیابان میدان نو بنیاد خیابان شهید لنگري 
  9گلزاري جنوبی کوچه عرب پ

02122949422 
 

02122947888  

  جاده بافق 12کیلومتر -یزد
 89165575کد پستی

03538362021-7 
 03538362028  

  تهران  -جاده تبریز 5کیلومتر 
04136303737 

 03538257122-4  

جاده ساوه بعد از سه راه آدران ج نصیر آباد خ 28کیلومتر 
  573اتحاد شماره

02188434150  
  

02188417960  

 یزد بلوار جانباز خیابان مجیدیه  
03537202701-3 

  
03537202701-3  

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/ 

تایید شرکت محترم توانیرمورد (هادي هوایی روکشدار  سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 

١٢٢از  ٦٣صفحھ 

MINK  20   دار روکش فشردهkV     (CC)   
HYENA  20   دار روکش فشردهkV     (CC)  

 27500/8597  دارد
27500/8600 

1399/10/17 
–تهران 

نبش کوچه معتمدي پالك 
تهران شهرك صنعتی شمس آباد بلوار گلستان گلشن 

MINK فشرده روکش دارkV 20  )CC  (  1399/02/19 27500/977 دارد 
رشت ابتداي جاده تهران 

HYENA  فشرده روکش دارkV 20  )CC  (  1398/04/17 27500/3481 دارد 
انتهاي خیابان الوندنبش اهورامزدا  پالك  - تهران 
ساوه اتوبان 

خیابان مهارت 

MINK فشرده روکش دارkV 20  )CC  (  1398/12/21 27500/11255 دارد 
میدان نو بنیاد خیابان شهید لنگري 

MINKوWOLF  وHYENA    
 ) kV 20  )CCفشرده روکش دار

 27500/12999 دارد
27500/423 

27500/10388 
1398/11/23 

MINKوWOLF  وHYENA    
 ) kV 20  )CCفشرده روکش دار

 27500/7039 دارد
27500/7040 

1398/08/09 

MINKو فشرده روکش دار HYENA 1398/10/25 27500/9884  داردفشرده روکش دار 
کیلومتر 

HYENA  فشرده روکش دارkV 20  )CC (  
 زمین سیستم اتصال شده تابیده گالوانیزه فوالدي

- )Down conductor (  
  mm2 70 پلیمري روکش با

 دارد
27500/8904 

27500/10894 
27500/10891 

1398/10/05 

/  سازندگان فهرست

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

   آلفا صنعت پارس
MINK  هوایی هادي
HYENA  هوایی هادي

MINK   سیمکو

 آلوم کابل کاوه

 

 MINK  وHYENA

 شهاب کابل و سیم تولیدي
MINK   جم

تولیدي سیم و کابل فروزان 
 یزد

 

  MINK
فشرده روکش دار  

 )سیمکات( سیم و کابل تبریز 
 

   MINK
فشرده روکش دار  

سیمیا تولیدي   فشرده روکش دار  

یزد کابل کیان  
 

 MINK  وHYENA
فوالدي هادي



                                                                                                                                                              
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

  )تایید شرکت محترم توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

  فارس شیراز آب باریک
09171177140 

  
091711777140 

شهرك صنعتی لیاء بلوار بهشتی خیابان هنر خیابان 
 ارتش

02824454632 
  

02824454390 

ایران، یزد، شهرك صنعتی یزد، بلوار ابریشم، بلوار نارون ، 
 خیابان ستاره

 03537273334    03537273019 

 جاده سنندج شرکت کابل باختر 3کرمانشاه کیلومتر 
08334270553 

  08334270554 

-1فاز  -خ دهم  -بلوار تالش شمالی -شهرك صنعتی طوس
9185113111کدپستی   48قطعه   

05135413277 
  05135413277 

 -چوفا از بعد-بهشتی شهید بلوار-اردکان
03532227335 

  
03532227335 

خیابان شیخ بهایی  -شهرك صنعتی مورچه خورت  
105پالك  -خیابان رازي -  

03145643120-1 
03145642131-2   
03145644186 

یزد بلوار دانشجو ج  نب کوچه بنیاد جانبازان طبقه فوقانی 
 137پ

03538266670-1 
 03538257122-4 

  31زعفرانیه، ایستگاه مدرسه، ده متري اول، پالك 
آذرشهر، شهرك صنعتی شهید  -جاده تبریز 35کیلومتر 

 سلیمی، 

04133334828-31 
04134329074   
04133312313  

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/ 

تایید شرکت محترم توانیرمورد (هادي هوایی روکشدار  سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 

١٢٢از  ٦٤صفحھ 

HYENA  فشرده روکش دارkV 20  )CC (  
 MINK 20 دار روکش فشردهkV (CC)   

 27500/5789 دارد
27500/5684 

1398/07/01 
1399/07/11 

HYENA  20   دار روکش فشردهkV     (CC)   
(63-AL 1/11 -ST1A) MINK

 27500/7719  دارد
27500/7720 

1399/09/20 
شهرك صنعتی لیاء بلوار بهشتی خیابان هنر خیابان  قزوین

 HYENA ایران، یزد، شهرك صنعتی یزد، بلوار ابریشم، بلوار نارون ،  1399/11/13 27500/9332 دارد فشرده روکش دار

HYENA  20   دار روکش فشردهkV     (CC)   دارد  
27500/8493 

 تا
27500/8500 

کرمانشاه کیلومتر  1399/10/15

 MINK 20 دار روکش فشردهkV (CC)  
  HYENA  20   دار روکش فشردهkV     (CC)   
  20kV     (CC)   دار روکش فشرده  DOG  هوایی

 دارد
27500/5990 
27500/5991 
27500/10365 

1399/07/21 
1399/12/22 

شهرك صنعتی طوس -مشهد 

HYENA  فشرده روکش دارkV 20  )CC (  
CC-MINK-20هادي هوایی روکشدار 

 27500/9341 دارد
27500/10715 

1399/11/13 

1398/12/05 

CC-MINK-20هادي هوایی روکشدار 
CC-HYENA هادي هوایی  روکش دار   

 27500/12208 دارد
27500/4708 

1398/12/17 
 -اصفهان 

MINKو فشرده روکش دار HYENA یزد بلوار دانشجو ج  نب کوچه بنیاد جانبازان طبقه فوقانی  1398/09/25 27500/8571  داردفشرده روکش دار

MINKو فشرده روکش دار HYENA 27500/403 دارددار فشرده روکش 
27500/6548 

1398/01/21 
1399/07/21 

زعفرانیه، ایستگاه مدرسه، ده متري اول، پالك -تبریز 
کیلومتر 

/  سازندگان فهرست

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

  سیمکان فارس
  HYENA
 MINKهوایی هادي

 گروه صنعتی افق البرز
 

HYENA  هوایی هادي
MINK 

   سیم و کابل ستاره یزد

HYENA  هوایی هادي  کابل باختر

 صنایع سیم و کابل مشهد
 

 MINKهوایی هادي
 هوایی هادي
هوایی هادي

  نیرو گستر اردکان
  HYENA

20 KV 

شایان  صنایع سیم و کابل
  سیمکان

20 KV 
HYENA- 20KV  

وکابل پیشرو رفسنجانسیم   
  فشرده روکش دار 

تبریز بتنی نوین هاي سازه   فشرده روکش    



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/  سازندگان فهرست

  )تایید شرکت محترم توانیرمورد (هادي هوایی روکشدار  سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ٦٥صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

مسین کابل   MINKو فشرده روکش دار HYENA روکش دار فشرده  27500/6541  دارد  
27500/7850 

1399/08/07 
1398/09/01 

 –نبش نامی –تبریزیان   -خ امیر سهیل –میر داماد –تهران
 1911663113کدپستی –جدید 14پ  –ساختمان آرمان 

02122228186 
02122271317   
02122255374 

  سیم راد سما
  20kV (CC) دار روکش فشرده MINK هوایی هادي
  20kV     (CC)   دار روکش فشرده  HYENA  هوایی هادي

 27500/5679 دارد
27500/5680 

1399/07/11 
  11تهران خیابان الله زار نو کوچه پیرنیا دوم پالك 

تهران جاده گرمسار شهرك صنعتی ایوانکی خیابان آزادي 
 درب سوم سمت راست 1خیابان توسعه 

02133979897 
02334583232   
02334583233 

یزد کابل تاب   
  20kV (CC) دار روکش فشرده MINK هوایی هادي
   20kV     (CC)   دار روکش فشرده  DOG  هوایی هادي
  20kV     (CC)   دار روکش فشرده  HYENA  هوایی هادي

  دارد
27500/7610 

 تا
27500/7613 
27500/8486 

1399/09/17 
1399/10/15 

 یزد قاسم آباد

 

  
 

 کابل و سیم تعاونی
بهفر(دامغان )  

  20kV (CC) دار روکش فشرده MINK هوایی هادي
  20kV     (CC)   دار روکش فشرده  HYENA  هوایی هادي

 27500/9790 دارد
27500/9791 

1399/12/01 
خیابان ولی عصر ، ابتداي بلوار میرداماد ، مجتمع  تهران ،

 702Bواحد  7اداري تجاري پایتخت ، طبقه 

02188651732 
02335321434 
09128007361 

  

02186087351 

  33kV     (CC)  دار روکش فشرده  HYENA  هوایی هادي   ایران برق توسعه
   119شماره-خ سرو غربی-میدان سرو-سعات آباد-تهران 1399/03/01 27500/1431 دارد

02122117164-6     
02122061542 



                                                                                                                                                                
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 16ساوه شهر صنعتی ساوه خیابان 
9-02532343797  
14-02188914509  

 
02188914513 

خ امام حسین بعد از بیمارستان شهداي  -یزد بلوار شهید مدرس
 کارگر

03538251200  

 03538254865 

صندوق  4198917849کد پستی  –رشت ابتداي جاده تهران 
 41935-1737پستی 

01333669071 
 01333661833  

 قزوین شهرك صنعتی لیاء بلوار بهشتی خیابان هنر خیابان ارتش
02834454632 

 02834454390 
-1فاز  -خ دهم  -بلوار تالش شمالی -طوسشهرك صنعتی 

9185113111کدپستی   48قطعه   
05135413277 

 05135413277  

61خیابان بهشتی کوچه میر عماد پالك  تهران
02188752014 

 02188757639  

خشکه رود جاده تهران ساوه بعد از مامونیه جاده  95
 خیابل کابل سینا

02122259653 
 02122259640 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانی و فنی  کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/ 

  کیلوولت 20کابل  سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 

١٢٢از  ٦٦صفحھ 

mm  16/120   ×  3   12/20   ردةKV   آرمور بدون 
 1399/4/12 27500/2728 دارد

 هادي با (دار  آرمور   12/20KV   ردة   3  ×   25/185
  )  PVC  روکش و  XLPE  عایق     ، آلومینیومی

 هادي با (دار  آرمور   12/20KV   ردة   3  ×   25/300
  )  PVC  روکش و  XLPE  عایق     ، آلومینیومی

mm35/   500     ×  1   18/30   اسمی ولتاژ با kV   با 
  PVC  روکش و XLPE عایق و آلومنیوم

mm50/   500     ×  1   66/38   اسمی ولتاژ با kV   با 
  PVC  روکش و XLPE عایق و مسی

 دارد

27500/4894 
27500/4895 
27500/5681 
27500/10618 

 

1398/06/05 
1399/07/11 
1399/12/26 

یزد بلوار شهید مدرس

mm   300     ×  1   18/30   اسمی ولتاژ با kV   با 
 PVC  روکش و XLPE عایق و مسی

 1399/12/19 27500/10355 دارد
رشت ابتداي جاده تهران 

mm (25)  300     ×  1    اسمی ولتاژ بابدون آرمور 
 PVC  روکش و XLPE عایق و مسی هادي 

قزوین شهرك صنعتی لیاء بلوار بهشتی خیابان هنر خیابان ارتش 1398/01/27 27500/532 دارد

 هادي با آرموردار   12/20kV  ردة    1  ×   185/25 
  PVC  روکش و XLPE عایق ، آلومینیومی

27500/5992 1399/07/21 
شهرك صنعتی  -مشهد 

 185/25 mm   ×  1    12/20 ردةKV با آرموردار 
  PVC روکش و XLPE عایق ، آلومینیومی

 تهران 1399/11/13 27500/9327

 185/25 mm   ×  1    12/20 ردةKV با آرموردار 
 PVC روکش و XLPE عایق ، آلومینیومی

 1399/12/06  27500/9949 دارد
95کیلومتر 

/  سازندگان فهرست

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 کابل متال 

 

mm2کابل 

 سیم و کابل یزد
 

mm2  25کابل 
آلومینیومی

mm2  25کابل 
آلومینیومی

mm 2 کابل
آلومنیوم هادي

mm 2 کابل
مسی هادي

 سیمکو
mm 2قدرت کابل 

مسی هادي

  کابلسازي افق البرز
mm 2قدرت کابل 

  18/30 kV   با 

مشهد کابل و سیم صنایع  
 

 mm2 185/25  کابل
آلومینیومی

 کابل و سیم صنعتی و تولیدي
  مغان

 mm2  قدرت کابل
آلومینیومی هادي

سینا کابل   
 mm2  قدرت کابل

آلومینیومی هادي



                                                                                                                                                                
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

    کیلو ولت 20خودنگهدار کابل  سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ٦٧صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 کابل متال 

 

70(+60) mm2 (ABC)    ×  3   12/20 اسمی ولتاژ باkV  16ساوه شهر صنعتی ساوه خیابان  1399/02/24 27500/1105 دارد 
9-02532343797  
14-02188914509   

02188914513  

 سیمکو

 

120(+60) mm2 (ABC)    ×  3   12/20 اسمی ولتاژ باkV 18/01/1399 102/27500 دارد 
صندوق  4198917849کد پستی  –رشت ابتداي جاده تهران 

 41935-1737پستی 

01316669071 
 

01316661833  

 1399/07/04 27500/5397 دارد  12/20kV اسمی ولتاژ با   mm2 (ABC)    ×  3 (60+)120  البرز افق صنایع گروه

پالك  -کوچه زرین –باالتر از میرداماد -خیابان شریعتی –تهران 
28  

 –خیابان هنر  –بلوار بهشتی  –شهرك صنعتی لیاء  –قزوین 
 خیابان ارزش

02123574 
02833454632-390 

  02122894857 

02833455439  



                                                                                                                                                                
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/  سازندگان فهرست

  ترانسفورماتور و تجهیزات حفاظتی سازندگان فهرست      

١٢٢از  ٦٨صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

  :مالحظاتی که بایستی هنگام خرید در نظر قرار گیرد عبارتند از 
با توجه به اینکه . الزامی می باشد تلفات کم استفاده از ترانسفورماتوراعم از نیرو رسانی و کلید در دست  ها پروژه ياجراجهت  :ترانسفورماتور -

 دستورالعمل توانیر درباره ترانسفورماتورها موجود می باشد الزاما خریدها باید بر اساس دستورالعمل مذکور که در سایت توانیر به آدرس

dm/ir.org.tavanir.www://http نمونه و یرتخلیهش، سلیکاژل ، گیر رطوبت ، رنگ ، بدنه سالمت -درخواست با ابعاد تطابق -موجود می باشد صورت گیرد 
 وجود -روغن نشتی عدم-مناسب روغن سطح -درخواست صورت در بوخهلتس رله و ترمومتر وجود-روغن  سطح نشانگر بوشینگ، چنجر، تب روغن، برداري

 بهره و نصب حمل، دستورالعمل و آزمایش،گارانتی برگه وجود-ماندگار و خواندن قابل ، کافی مشخصات با پالك وجود-زمینی ترانسفورماتورهاي براي چهارچرخ
   .الزامی می باشد برداري

 برنامه دفترچه راهنماي - سازنده پالك -  باتري یا شهر برق طریق از آزمایشی اندازي راه قابلیت -نمایشگر - خریدار درخواست مطابق تنظیمات داراي :رله ثانویه  -

   .باشد برداري بهره و نگهداري و سرویس و نظارت ریزي
الزامی می ... و متحرك هاي قسمت ،- مهره و پیچ و مقره شامل رفته بکار کاالي بودن مرغوب و هوایی جداساز تیغه و فیوز اوت کات بودن نو و سالم :کات اوت  -

 مناسب پایه وجود- باشد شده درج آن روي بر کاال مدل و ساخت سال ، سازنده نام- . باشد گرم گالوانیزه میکرون 85 داراي بایستی آهنی هاي قسمت کلیه -باشد 

  . آن بودن اندود نقره و فیوز اوت کات و جداساز تیغه فنري قسمت بودن مرغوب-کند فراهم را مستحکم نصب امکان که
 موجود می باشد الزاما خریدها باید بر اساس دستورالعمل مذکور که در سایت توانیر به آدرس برقگیربا توجه به اینکه دستورالعمل توانیر درباره  :برقگیر -

dm/ir.org.tavanir.www://http  صورت در و سیلیکونی مقره سیلیکونی درخواست درصورت(درخواست با عایق نوع مطابقت-موجود می باشد صورت گیرد 

 تحویل در کننده تامین - باشد موجود دیسکانکتور بندي بسته در -باشد موجود سکو با رابط پایه بندي بسته در - )شود تامین سرامیکی مقره سرامیکی درخواست

حک  الکتریی مشخصاتو سازنده نام بندي بسته روي بر -باشد مناسب بندي بسته - باشد داده قرار نظر مد را )آمپر کیلو 10 یا (5 درخواستی آمپر مشتري به برقگیر
  باشد موجود بندي بسته در گارانتی کارت -باشد موجود بندي بسته در نصب راهنماي - گردد



                                                                                                                                                                
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

1399
1399

 -شهرك صنعتی علی آباد -جاده فرودگاه –زنجان 
 انتهاي خ سهروردي

02188711471 
 02433221100-5  

  
02433221106 

 تهران-جاده زنجان 4کیلومتر  زنجان ایران
02433791184 

  
02433790541 

1399
  سمنان، شهرك صنعتی شهمیرزاد

هران، شهرك غرب، بلوار دادمان، خیابان فخارمقدم، 
  ، طبقه پنجم10غربی، پالك  نبش گلبرگ چهارم

0233111 

02188374335 

  

02333670126-7 

02188374339 

پ   - 19/1نبش  -خ ابن سینا -یوسف آباد -تهران139
 1431813643کدپستی  - 3ط  -قدیم  32

02188102982 
01333884152 

02188705672 
01333884151 

جاده قوچان، شهرك فناوریهاي  22کیلومتر مشهد 1399
 6برتر، بلوار صنعت، انتهاي صنعت 

05131612 

 05131612 

                                                                                                                             
                                    قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

  سازندگان ترانسفورماتور  فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
گواهی توانیر

 

١٢٢از  ٦٩صفحھ 

 , 20KV , 15KVA  ( , )20KV) ,( 20KV , 25KVA )  ترانسفورماتورهاي روغنی تکفاز 
10KVA )    با گروه اتصالی Iio  
 AB( KV 20 ,) ،KVA 25 ، KVA 50 ،KVA 75´(ترانس هاي توزیع روغنی کم تلفات

 125، KVA 160 و KVA  200   ( با گروه اتصالیYzn5   
  AB( KV 20  ,)KVA  2000  ,KVA1250KVA,1000´(ترانس هاي توزیع روغنی کم تلفات
KVA500 ، KVA  400  ,KVA250KVA,3151600وKVA  ( با

  Dyn5گروه اتصالی 

                 27500/3190 دارد
27500/9544                 

1399/04/27 
1399/11/23 

 AB( KV 20 ,) ،KVA 25 ، KVA 50 ،KVA 75´(ترانس هاي توزیع روغنی کم تلفات
 125، KVA 160 و KVA  200   ( با گروه اتصالیYzn5   

´(ترانس هاي توزیع روغنی کم تلفات AB( KV  20  ,) KVA  2000
،KVA  800  ,KVA630KVA, 500 ، KVA  400  ,KVA250KVA

 Dyn5گروه اتصالی 

 1399/04/03 27500/2424 دارد

 AB( KV 20 ,) ،KVA 25 ، KVA 50 ،KVA 75´(ترانس هاي توزیع روغنی کم تلفات
 125، KVA 160 و KVA  200   ( با گروه اتصالیYzn5   

  AB( KV 20  ,)KVA  1600  ,KVA1250KVA,1000´(توزیع روغنی کم تلفات
KVA500 ، KVA  400  ,KVA250KVA,315  ( با گروه اتصالیDyn5  

 27500/6452 دارد
 

1399/08/05 

 AB( KV 20 ,) ،KVA 25 ، KVA 50 ،KVA 75´(ترانس هاي توزیع روغنی کم تلفات
 125، KVA 160 و KVA  200   ( با گروه اتصالیYzn5   

با )  AB( KV 20  ,) KVA  400  ,KVA250KVA,315´(روغنی کم تلفات
   Dyn5گروه اتصالی 

 1398/05/17                    27500/4269 دارد

با گروه ) ،AB( KV 20 ,) ، KVA 50´(ترانس هاي توزیع روغنی هرمیتک کم تلفات
   Dyn5اتصالی 

 AB( KV 20  ,)KVA  200 ،KVA´(ترانس هاي توزیع روغنی کنسرواتور کم تلفات
800  ,KVA ( با گروه اتصالیDyn5  

 1399/07/15               27500/5772 دارد

/  سازندگان فهرست

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

ترانسفورماتورسازي 
 کوشکن

 

ترانسفورماتورهاي روغنی تکفاز 

ترانس هاي توزیع روغنی کم تلفات
، KVA 100 ، KVA  

ترانس هاي توزیع روغنی کم تلفات
،KVA  800  ,KVA630KVA,

 توزیع ترانسفورماتور
  زنگان

ترانس هاي توزیع روغنی کم تلفات
، KVA 100 ، KVA  

2000  ,KVA1250KVA, 1000  
KVA, 1600و315 KVA با )  

  شرق ترانسفو آریا
 

ترانس هاي توزیع روغنی کم تلفات
، KVA 100 ، KVA  

توزیع روغنی کم تلفاتترانس هاي 
،KVA  800  ,KVA630KVA,

 نیرو ترانسفو 

 

 

ترانس هاي توزیع روغنی کم تلفات
، KVA 100 ، KVA  

روغنی کم تلفاتترانس هاي توزیع 

  ترانسفو کیان صنایع
 

ترانس هاي توزیع روغنی هرمیتک کم تلفات

ترانس هاي توزیع روغنی کنسرواتور کم تلفات
 800



                                                                                                                                                                
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  سازندگان ترانسفورماتور  فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ٧٠صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

  شیراز برق گستر توان
 

  AB( KV 20 ,) ، KVA 50، KVA 100 ، KVA´(ترانس هاي توزیع روغنی کم تلفات
   Yzn5با گروه اتصالی )   200

با گروه )  AB( KV 20  ,)KVA250KVA,315´(هاي توزیع روغنی کم تلفاتترانس 
  Dyn5اتصالی 

 1399/06/20               27500/4995 دارد
شیراز شهرك صنعتی بزرگ میدان پژوهش خیابان 

  پژوهش

07137744021 

07137744022 
 

07137742180 

 ري ترانسفو ایران
 

 AB( KV 20 ,) ،KVA 25 ، KVA 50 ،KVA 75´(تلفاتترانس هاي توزیع روغنی کم 
، KVA 100 ، KVA  125، KVA 160 و KVA  200   ( با گروه اتصالیYzn5   

  AB( KV 20  ,)KVA  2000  ,KVA1250KVA,1000´(ترانس هاي توزیع روغنی کم تلفات
،KVA  800  ,KVA630KVA,500 ، KVA  400  ,KVA250KVA,3151600وKVA  ( با

 Dyn5گروه اتصالی 

 1399/11/13               27500/9335 دارد
جاده قدیم ساوه ، روبروي  45کیلومتر , هران ت

 ، قطعه 2نیروگاه پرند، شهرك صنعتی پرند ، فاز 
f1, ،انتهاي خیابان بوستان 

02156417738 
02156417765 
02156417924 

 
02156417368 



                                                                                                                                                               
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت 
  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/  سازندگان فهرست

  MOFولتاژ و ترانس–ترانس جریان  سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ٧١صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

گروه صنعتی  الکترو پژواك آرین 
   )رضا ترانس ورك(

  MCT 20/1 مدل متوسط فشار جریان   ترانس
  LP30L مدل گیري اندازه ضعیف فشار جریان   ترانس 

 27500/13519 دارد
27500/214  

جاده قوچان شهرك صنعتی فناوري  28مشهد کیلومت  1399/05/30
 قطعه سوم 6هاي برتر خیابان صنعت 

05132400230 
 05132400231 

   آرمان مبدل الکترو

  AMA L1 مدل 5/300 ضعیف فشار جریان   ترانس
 ، آمپري 1/2500 حفاظتی حلقوي ضعیف فشار جریان   ترانس

  EMA T مدل
)  EMAL1مدل  50/5Aترانس جریان فشار ضعیف اندازه گیري 
  (اولیه با دو دور 
  EMAL2مدل  800/5Aترانس جریان فشار ضعیف اندازه گیري 

 دارد
27500/9546 
27500/9545 
27500/7452 

 3شهرك صنعتی لیا مجتمع کارگاهی  -قزوین  1399/11/23

02833455091 

  
02833455092  

   نوین هریس پویا
مدل  A 200/5ترانس جریان فشار ضعیف اندازه گیري 

H1 
خ  -بلوار صنعت -فاز یک -شهرك صنعتی طوس -مشهد  1398/07/24  27500/6533  دارد

  9185113111کد پستی  -379شماره  -هفتم
7-5413465-0513  

  
5413468 -0513 

   آریا مبدل توس
مدل   150/5Aفشار ضعیف  اندازه گیري  جریان    ترانس

Aria 1 
    7276415-0511  4، شماره  12مشهد ، میدان توحید ، خیابان سنایی  1398/05/31 27500/4733  دارد

   پارس شار بارز
 مدل  indoor  متوسط فشار   5A-40/5   جریان   رانست

 MC  1399/04/23 27500/3010  دارد 
 6ب  -ابتداي مالصدرا خ شاد ك باغسرا –ونک  –تهران 

 1435773346کد پستی -  3ط 
02188772334 

 02188888141 



                                                                                                                                                               
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت 
  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/  سازندگان فهرست

  کات اوت فیوز سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ٧٢صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

  سامانه هاي نوین افرا
Voltage 

 925و فاصله خزشی   33KVکات اوت فیوز با بدنه کامپوزیتی 
mm  میلیمتر) 143/111(چترکه با قطر چترکهاي   14و 

 27500/3425  دارد
  

شیراز، منطقه ویژه اقتصادي، بلوار تجارت شرقی، بلوار  1398/04/26
  مخابرات، سامانه هاي نوین افرا

07136540838 
09175908969   
07136540841 

  



                                                                                                                                                                
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/  سازندگان فهرست

  )شرکت محترم توانیرمورد تایید (رله ثانویه  سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ٧٣صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

  

 PNC پهر نیرو کنترل
کره  مدل   نیومریکال سه فاز اضافه جریان  -رله حفاظتی 

  PAC-E100جنوبی 
 27500/4205 دارد

27500/8784 
1398/04/22 
1398/10/02 

مدرس روبروي شهرك بهاران کد .. یزد بلوار شهید آیت ا
8915759194پستی   

03516292140 
 03516292139 

   ویرا اکسین فن
 مدل FANOX برند جریان اضافه فاز سه نیومریکال حفاظتی رله

SIAF  اسپانیا کشور ساخت  
 27500/7826 دارد

 
ایران ،تهران،خیابان قائم مقام فراهانی، مابین کریمخان و  1399/09/24

6، واحد 7مطهري، کوچه بیستم، پالك   

02188140081 
 

02188140067 

فراز الکترونیک کیا  KEF 
برند جریان اضافه فاز سه نیومریکال - حفاظتی رله    

HAFEZ 121 مدل  
 27500/9610 دارد

 
1399/11/24  

 
 

 

البرز صنعت حیات  HSA 
مدل جریان اضافه فاز سه نیومریکال حفاظتی رله   

MK2200L( برند HSA ) 
 27500/9948 دارد

 
1399/12/06 

 -روبروي پارك شریعتی -خیابان شریعتی - تهران
  14واحد  - 947پالك  -ساختمان کسري

 

02122884350 
 02122884350 

  
  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(ثبات فیدر  سازندگان فهرست

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

انقضا تاریخ 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 
 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

هوشمند رله پارس   

 + Power Line Data Logger( فیدر ثبات
GSM(  

 سنسور بر منطبق جریان ورودي با(   FL-11D مدل 
  ) روگوفسکی

 )  عادي CT ورودي با(   FL-11B مدل و 

3واحد  -  60پالك  -خیابان نیایش  -ستارخان  - تهران  1399/11/13 27500/9297 دارد  

02166537490 
09379807262 

 
02166532973 



                                                                                                                                                                
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر( نشانگر خطا سازندگان فهرست سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

١٢٢از  ٧٤صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

  

تجربه بهین  
 

 مدل)Fault Indicator(  هوایی خطاي دهنده نشان
LT110Eµ شرکت مشترك محصول( تجربه بهین شرکت 

  ) نروژ نورترول و تجربه بهین
 Cable مدل  زمینی کوتاه اتصال و زمین خطاي دهنده شان

troll 2330   
   نروژ نورترول و تجربه بهین شرکت مشترك محصول(
 ماژول و مخابراتی تجهیزات داراي هوایی خطاي دهنده نشان

GPS  مدل LTR 400D   )بهین شرکت مشترك محصول 
  )  نروژ نورترول و تجربه

به تجهیزات مخابراتی و آشکارساز خطاي هوایی ترکیبی مجهز 
  مدل محصول  GPSماژول

مشترك شرکت بهین تجربه و نورترول  
  LTR110CG+LT1110Eμrنروژ

 دارد
27500/7401 
27500/7399 
27500/7400 
27500/5542 

1398/08/17 
 

 -چهارراه شیراز  -خیابان مالصدرا  -میدان ونک  - تهران 
 3واحد  -10پالك  -کوچه بهار

02188614984-8 

 

02188050210  



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  کلیدها فشار ضعیف و فشار متوسط سازندگان فهرست      

١٢٢از  ٧٥صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 

  :مالحظاتی که بایستی هنگام خرید مد نظر قرار گیرد عبارتند از 
 به آدرس با توجه به اینکه دستورالعمل توانیر درباره سکسیونر موجود می باشد الزاما خریدها باید بر اساس دستورالعمل مذکور که در سایت توانیر :سکسیونر و دیژنکتور-

dm/ir.org.tavanir.www://http و سازنده مشخصات پالك داراي-باشد داشته شارژ دسته--کند کار نمراتور--باشد داشته را آزمایشی ووصل قطع قابلیت -موجود می باشد صورت گیرد 
-درخواست با فنی مشخصات سایر مطابقت-درخواست با آمپر مطابقت-درخواست با نوع مطابقت-باشند سالم عایق هاي مقره ترمینالها، بدنه،-باشد فنر شارژ دهنده نشان داراي--باشد الکتریکی

  .باشد الکتریکی موجود و سازنده مشخصات بندي بسته روي بر -صحیح بندي بسته-باشد برداري بهره حمل،نصب و راهنماي و محصول معرفی دفترچه داراي-باشد گارانتی داراي
 پرچم داراي - کلید روي بر سازنده و الکتریکی مشخصات ثبت -تولید سریال دارابودن - تولید تاریخ دارابودن - فنی مشخصات با مطابقت - خرید درخواست با نوع مطابقت :کلید مینیاتوري -

  بندي بسته روي بر مشخصات ثبت -مناسب بندي بسته - گارانتی بودن دارا - باشد مشخص کادر داخل در کوتاه اتصال سطح-  (1 ,0 )یا  ON )و (OFF وصل و قطع نشانگر
 سازنده مشخصات وجود - صحیح بندي بسته – گیر جرقه وجود-نصب هاي مهره و پیچج وجود-درب / بدنه ظاهري سالمت - باشد خریدار درخواست طبق فنی مشخصات :کلید فیوز -

  فیوزکاردي آزمایشی نصب در صحیح عملکرد -آزمایشی وصل و قطع در صحیح عملکرد -باشد داشته نصب راهنماي- باشد BMC جنس از بدنه -بندي بسته روي بر الکتریکی
-باشد داشته نصب راهنماي -نصب هاي مهره و پیچ وجود - فیوزها بین اسپیسر وجود -درب وجود -بدنه ظاهري سالمت - خریدار و مشخصات فنی درخواست با مطابقت:  گردانکلید فیوز -

  فیوزکاردي آزمایشی نصب در صحیح عملکرد - آزمایشی وصل و قطع در صحیح عملکرد -باشد  bmc جنس از بدنه -الکتریکی و سازنده مشخصات وجود - صحیح بندي بسته
 در قرارگیري لبه و طرفین درپوشهاي جنس -باشد مناسب ابعاد با و برنجی نوع از ها پایه - باشد داشته مطابقت و مشخصات فنی درخواست با بلند یا کوتاه پایه لحاظ به :کلید فیوز کاردي -

 فیوز روي سازنده اختصاري عالمت - باشد قطع نشانگر پرچم یا قطع فنر داراي- )کوتاه اتصال سطح  -آمپر -سایز( شود مشاهده بدنه روي عالئم -باشد ابعادکافی و ضخامت با و مناسب فیوزکش

  .شود مشاهده سازنده و الکتریکی مشخصات بندي بسته روي - .باشد مناسب سیلیس پودر و شونده ذوب المان و بدنه جنس -  شود مشاهده
 داراي-باشد الکتریکی و سازنده مشخصات پالك داراي-باشد داشته شارژ دسته-باشد داشته را آزمایشی ووصل قطع قابلیت -خریدار و مشخصات فنی  درخواست با مطابقت:  کلید اتوماتیک-

 روي بر مشخصات ثبت- گارانتی وجود-نصب و حمل راهنماي دفترچه وجود -فازها بین انداز فاصله وجود -کمکی شمشهاي وجود- باشد سالم بدنه-نماید عمل آزمایشی بصورت و باشد تریپ

  بندي بسته



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  سکسیونر سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

  
    

١٢٢از  ٧٦صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

    تهران پژوه باسط
 مدت کوتاه جریان با 20kV-630A) گازي(زیربار قطع قابل هوایی

)16kA/1S (کالس، )E2/M2/C1 (مدل B541 دستی مکانیزم با  
 1398/12/05 27500/10717  دارد

متر بعد از پل  600 -بزرگراه جالل آل احمد به سمت غرب
    2ط  -383پ  -یادگار

02144268342  
  

02144268362  
    63492330  28تهران ابتداي بزرگراه فتح مهراباد جنوبی پالك  1398/11/10 27500/10049  دارد  ، با جریان کوتاه   indoor (1250 A  ،24KV(کلید خال     مهندسی پاالیش نیرو

صنعت ره توان  
 

 کوتاه جریان با 24kV-630A( گازي)زیربار قطع قابل هوایی سکسیونر
 C O حرارتی کالس و) E3/M2/C2( کالس ،.) 25kA/1S(مدت

 موتوري مکانیزم با THO - 24 - مدل(   30 +/ 55 )

 حکمت پنجم  ابن سیناي شمالی  شهر صنعتی البرز قزوین  1399/10/08 27500/8243  دارد
02832220050 

  
02188844634  



                                                                                                                                                           
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت     
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(کلیدها ي مینیاتوري سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ٧٧صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 تولیدي رعد
  

تک پل    C32 C, 25,  C 16,  B25کلید هاي مینیاتوري
    RAAD با عالمت تجاري    MA1 مدل 

 بزرگراه آزادگان خیابان بیستم -اصفهان  1398/05/17 27500/4270 دارد
03133802026 

  03133804575 

  صنعت توان ایستا
 

کلیدهاي مینیاتوري تک پل 
 C0,5،2،4،6،10،16،20،25،32،40 , B32،25،20،16،10،6    

با جریان اتصال   ETI با عالمت تجاري    ETIMAT10 مدل  
      10kA  کوتاه نامی 

کلیدهاي مینیاتوري تک پل 
 C0,5،2،4،6،10،16،20،25،32،40 , B32،25،20،16،10،6    

با جریان اتصال   ETI تجاري با عالمت    ETIMAT10 مدل  
       10kA  کوتاه نامی 

 27500/5481 دارد
27500/5482 

1398/06/22 
تهران ،خیابان ولیعصر ، مقابل درب اصلی پارك ملت 

 سوم  واحد 35شناسا ، پالك  کوچه ،

02122027973 

  
02122055765 

 پارس الکتریکی صنایع
  حفاظ

 PFN-61 مدل C , 32و  B25 پل تک میـنیاتوري کلیدهاي
  KA 6 نامی کوتاه اتصال جریان با و

 ,C4 , 6 , 10 , 16 ,20 , 25کلیدهاي مینیاتوري تک پل 

 PARSبا عالمت تجاري  PFN-101مدل  63, 50 ,40 ,32

FANAL  10با جریان اتصال کوتاه نامیKA  
 ,C10 , C16 ,C20 , C25 , 6 پل تک مینیاتوري کلیدهاي

32, C40, C50, C63, B16, B25 , B32 مدلPFN 

 کوتاهل اتصا جریان با PARS FANAL تجاري عالمت با 61
  6KA نامی

 27500/4370 دارد
27500/7453 

1399/02/15 
1398/08/20 

 –کوچه فیروز دهقان –خیابان فلسطین شمالی  –تهران 
  جاده سنندج 8کیلومتر  - کرمانشاه2طبقه  – 4شماره 

9-02188956738  
8-4279997-0833 

 

9-02188956738 

  فیوز توس
 

 , B6 , 10 , 16 , 20 , 25 , 32 , 40 تک پل کلیدهاي مینیاتوري 

با جریان اتصال کوتاه  C6 , 10 , 16 , 20 , 25, 32, 40 , 50و 50
   DE91P61مدل  6KAنامی 

 27500/9307 دارد
 

 375قطعه 1مشهد شهرك صنعتی توس بلوار صنعت فاز  1398/10/18
05135413423-25  

 
05135413426 



                                                                                                                                                           
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت     
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(کلیدها ي مینیاتوري سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ٧٨صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

دریا الکترو تجهیز 
 مازندران

  
 

-DM1 تک پل مدل    C40  ,C25 , B32 کلیدهاي میـنیاتوري  

C40 , DM1-C25 , DM1-B32    با عالمت تجاري D.E.T   و با
      6KA  جریان اتصال کوتاه نامی 

 دارد
27500/7694 
27500/7740 

  21-66747561 7واحد-23پ-کوچه کریمی-الله زار نوخ -تهران 1398/08/227

 صنعتی هاي سیستم
 سانیر

SuniR 

 ,C6 , 10 , 16 ,20 , 25, 32کلیدهاي مینیاتوري تک پل 

با  Sunirبا عالمت تجاري S7B-1مدل  63 , 50 , 40
  10kAجریان اتصال کوتاه نامی 

 27500/10080 دارد
27500/7508 

غربی، حد فاصل ملک و گلزار، خیابان هشت بهشت  1398/08/21
 21ساختمان جام جم، طبقه دوم، واحد 

03132651316 

0312663963  
03132564534  

 SHILIRAN ایرانیان پارس شارین

 SHILIRAN تجاري عالمت با C32پل تک مینیاتوري کلید
  6KA نامی کوتاه اتصال جریان با DL6 مدل
 تجاري عالمت با C32 ,C25 پل سه میـنیاتوري کلیدهاي

SHILIRAN مدل DL6  نامی کوتاه اتصال جریان با  

 27500/677 دارد
27500/2364 

انتهاي  -شهرك صنعتی جی -اصفهان-اصفهان-یرانا 1399/02/08
 . 67پالك  - 5خیابان 

03135720672 

 
02143854463  

 تولیدي صنعتی گروه
   کاوه الکترو

 جریان با EP06 مدل B25 و C32  پل تک کلیدمینیاتوري
  6KA نامی کوتاه اتصال

 اتصال جریان با و EP06 مدل C32  پل سه کلیدمینیاتوري
  6KA نامی کوتاه

 27500/772 دارد
27500/773 

بین خیابان هدایت و  -خیابان سعدي شمالی  - تهران  1399/02/10
 9و  7واحد  -  5طبقه  - 250ساختمان  -منوچهري 

02177618926 

 
02177614612 

   زاویر برق صنایع
 ZT06مدل  C25,C16,B25,B16کلید مینیاتوري تک پل 

  6KAبا جریان اتصال کوتاه 
 27500/7927 دارد

27500/8133 
1399/09/26 

متري 24خ  -بلوار کاج -شهرك صنعتی خضر آباد -یزد
 سمت چپ -فرعی اول -سوم

03537272246-7 
 

03537272806  

 اشنایدر الکتریک  پویاکارال تک 
 C60Nمدل  C10- C16- C25کلیدهاي مینیاتوري تک پل 

 Schneiderبا عالمت تجاري  6KAبا قدرت اتصال کوتاه 

Electric  
  1398/05/15 27500/4128 دارد

026-36670171 
 

02636670169 



                                                                                                                                                           
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت     
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(کلیدها ي مینیاتوري سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ٧٩صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

   پویا افزایش پیشرو

با  C6 , C16 , C25 , C32کلیدهاي مینیاتوري تک پل 
با جریان اتصال کوتاه  WiNtrip 2مدل  C&Sعالمت تجاري 

  10KAنامی 
 1398/07/29 27500/6659 دارد

پالك  -خیابان هشتم  -خیابان قائم مقام فراهانی  - تهران 
30 

021-88173923-26  

  پارس توان آزما
 

 عالمت با PS2-C32 مدل C32 پل تک مینیاتوري کلید
  10KA نامی کوتاه اتصال جریان با IPTK تجاري

 1398/11/08 27500/9968 دارد
تهران ، بلوار اشرفی اصفهانی ، بعد از نیایش خیابان دوم 

 3واحد  15پالك 

02144828350 
 02144828351  

F & G  پادرعد( ایران(   

 XPOLE-PLSM مدل) 1P( پل تک مینیاتوري کلید
:C2,C4,C6,C20,C16,C25,C32,C40,C63,B16, 

B25 10 نامی کوتاه اتصال جریان باKA  
 XPOLE-PLSM:C6 مدل) 1P( پل تک کلیدمیـنیاتوري
    10KA نامی کوتاه اتصال جریان با
-XPOLE مدل) 1P+N( نول و پل تک کلیدمیـنیاتوري

PLSM:B16,B25,C32 10 نامی کوتاه اتصال باجریانKA    
-XPOLEمدل) 3P(پل  سه  کلیدمیـنیاتوري

PLSM:C32,C25,C16 10نامی کوتاه اتصال جریان باKA     
-XPOLE مدل) 3P+N(  ونول پل سه کلیدمیـنیاتوري
PLSM:C32,C25,C16 نامی کوتاه اتصال جریان با 

10KA    

 27500/1230 دارد
27500/1231 

1399/02/29 

خیابان شاه  -میدان محسنی  -میرداماد خیابان میرداماد 
   18ساختمان شماره  -خیابان دوم  -نظري 

02122256949 

 

02122256948 

 نام با برق صنعت نوآوران
   تکنولوژي پارس تجاري

 C32 , C25 , C16 , C10 - پل تک مینیاتوري هاي کلید
  6KA کوتاه اتصال باقدرت  NSB1-1 مدل

 1399/12/18 27500/10258 دارد
نرسیده به  -بلوار میرزاي شیرازي  -بلوار صنایع  - شیراز 

  14پالك  -انتهاي کوچه  - 14کوچه  - صنایع زیرگذر 

07136234375  
09173153770   
07136251557  



                                                                                                                                                             
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت   

      بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر    
                             )31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  کلیدفیوز سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ٨٠صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

ایستا توان 
 صنعت
  

 

با جریان نامی  EFI-4و چهار پل نوع  EFI-2دوپل  RCCB -کلید محافظ جان -1
16،25،40،63،80A  با جریان نشتیIΔn=30،100،300،500mA  با عالمت تجاريETI 

Fuse-switch-disconnector با عالمت تجاري ETI مدل EFD 8 1 وp , 3p+N 
 با فرکانس 400V/20A در AC-22B بندي و طبقه 31*8 فیوز لینک سیلندري براي

50/60Hz 100 جریان اتصال کوتاه مشروط وKA/400V با فیوز لینک gG با جریان نامی 
20A 50 جریان اتصال کوتاه مشروط وKA/400V با فیوز لینک aM 10 با جریان نامیA و 

فیوز قابل  درصورت یکسان بودن طراحی اولیه ، نتایج به جریانهاي نامی پایین تر این نوع کلید
  .تعمیم است

Fuse-switch-disconnector-2  تجاري باعالمت ETI مدل EFD 10 1 وp , 
3p+N بندي طبقه و 38*10 سیلندري لینک فیوز براي AC-22B 690درV/32A فرکانس با 

50/60Hz 100 مشروط کوتاه اتصال جریان وKA/400V لینک فیوز با gG نامی جریان با 
32A 120 مشروط کوتاه اتصال جریان وKA/500V لینک فیوز با gG 25 نامی جریان باA و 

 درصورت 16A نامی جریان با aM لینک فیوز با 120KA/500V مشروط کوتاه اتصال جریان
  است تعمیم قابل فیوز کلید نوع این تر پایین نامی جریانهاي به نتایج ، اولیه طراحی بودن یکسان

Fuse- switch-disconnector-3 تجاري باعالمت ETI مدل EFD 14 1 وp , 
3p+N بندي طبقه و 51*14 سیلندري لینک فیوز براي AC-22B 690درV/50A فرکانس با 

50/60Hz 120 مشروط کوتاه اتصال جریان وKA/500V لینک فیوز با gG نامی جریان با 
50A 100 مشروط کوتاه اتصال جریان وKA/500V لینک فیوز با aM 40 نامی جریان باA و 

 درصورت 50A نامی جریان با aM لینک فیوز با 50KA/400V مشروط کوتاه اتصال جریان
  است تعمیم قابل فیوز کلید نوع این تر پایین نامی جریانهاي به نتایج ، اولیه طراحی بودن یکسان

Fuse- switch-disconnector-4 تجاري باعالمت ETI مدل EFD 22 1 وp , 
3p+N بندي طبقه و 58*22 سیلندري فیوزلینک براي AC-21B 690 درV/100A با 

 جریان با gG لینک فیوز با 120KA/500V مشروط کوتاه اتصال جریان و 50/60Hz فرکانس
 جریان با aM لینک فیوز با 120KA/500V مشروط کوتاه اتصال جریان و 100A نامی
 نامی جریان با aM لینک فیوز با 50KA/400V مشروط کوتاه اتصال جریان و 80Aنامی

100A فیوز کلید نوع این تر پایین نامی جریانهاي به نتایج ، اولیه طراحی بودن یکسان درصورت 
  است تعمیم قابل

 نامی جریان با FSD L283 مدل Fuse-Switch-Disconnector کلید-5
500V,160A تجاري عالمت با MICHAUD  )شرکت لیسانس تحت MICHAUD فرانسه   

 دارد

27500/1538 
 

27500/1590 
27500/5771 

 

1398/02/26 

1399/07/15 

 

 35پتهران ،خیابان ولیعصر ، مقابل درب اصلی پارك ملت 

02122027973 

 
02122055765 



                                                                                                                                                             
                             

    
                             )31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

متري 24خ  -بلوار کاج -شهرك صنعتی خضر آباد
 سمت چپ -فرعی اول -سوم

03537272246-7 

 03537272806  

شهرك صنعتی خزر آباد میدان اقاقا خیابان بنفشه 
 8947184348پستیسمت چپ کد 

03537212925 

 
03537212925  

 –کوچه فیروز دهقان –خیابان فلسطین شمالی 
  جاده سنندج 8کیلومتر  -کرمانشاه  2طبقه  – 

9-02188956738  
 

02188956738  

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت   

    بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر    
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

  کلیدفیوز سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

١٢٢از  ٨١صفحھ 

Switch-disconnector-fuse (مدلZTF-160A     
Switch-disconnector-fuse  (مدلZTF-250A    
Switch-disconnector-fuse     (مدلZTF-400A  

  ZTN-160Aمدل)   fuse – switch(  فاز سه
  ZTN-250Aمدل)   fuse – switch( فاز سه
 ZTN-400Aمدل)  fuse – switch(  فاز سه

 27500/7942 دارد
شهرك صنعتی خضر آباد -یزد 1399/09/26

 (switch-disconnector)مدل  IDS-161 (160A  
   IDS-401 ( A 400  مدل
  مدل( -   (fuse-switch-disconnector) فاز سه 

  VERS2560 (250A  و)مدل  VERS4060  A 

  VERS6360  A  (630  مدل
 با) Switch-disconnector-fuse(   )گردان( 
  IDS - 251 مدل   250Aنامی

 دارد
27500/10155 
27500/10154 
27500/10153 

 

1398/11/14 
شهرك صنعتی خزر آباد میدان اقاقا خیابان بنفشه  -یزد

Fuse-disconnector Switch ac  نوع فاز تک  

Pars Fanal  تجاري PFFH-18W/63X  مـــدل  

  مشروط قطع قدرت  400V   نامی ولتاژ و   63A   نامی
 تعمیم قابل یکسان سایز فریم و اولیه طراحی و پایین نامی

  .باشد می

 1399/06/14 27500/5267 دارد
خیابان فلسطین شمالی  –تهران 

 4شماره 

  
/  سازندگان فهرست

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

مشخصه عمومی

  

  زاویر برق صنایع

fuse( فاز سه زیربار قطع قابل فیوز کلید

fuse(  فاز سه زیربار قطع قابل فیوز کلید

fuse(  فاز سه زیربار قطع قابل فیوز کلید

سه) عمودي( خطی فیوز کلید
سه) عمودي(  خطی فیوز کلید
سه) عمودي ( خطی فیوز کلید

  پیچاز الکتریک

   (disconnector- fuseفاز سه  کلید فیوز     -1 
مدل(و 

سه   )عمودي( کلید فیوز خطی -2
VERS1660  A  (160 و)مدلVERS

مدل( و 400)
( فاز سه زیربار قطع قابل فیوز کلید

نامی جریان

صنایع الکتریکی 
   پارس حفاظ

ac  عالمت با   50Hz   فرکانس با  
X AC-22B  بندي طبقه    جریان با  

با    5kA/400V    .آزمونهاي نتایج 
نامی جریانهاي با کلیدهاي به مذکور



                                                                                                                                                             
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت   

      بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر    
                             )31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  کلید اتوماتیک سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ٨٢صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 تولیدي صنعتی گروه
    الکتروکاوه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 فرکانس با ac نوع از) 3P+N( چهارپل و) 3P( پل سه اتـومـاتیک کلیـد
50Hz تجاري عالمت با MAXGE مدل SGM3S-
800H/SGM3Si-800H ، بندي طبقه A نامی جریانهاي با 

400،500،630،700،800A 380/400/415 نامی ولتاژهاي با وV ac و 
 کوتاه اتصال قدرت با  Icu=85kA/415V نامی کوتاه اتصال قدرت
 مورد IEC60947-2 استاندارد براساس Ics=60kA/415V برداري بهره
 موارد رعایت و اولیه طراحی و سایز فریم بودن یکسان درصورت. است تأئید
 اساسی تغییرات عدم به مربوط IEC60947-2 استاندارد 7,1,6 بند مجاز

-SGM3S مدل به شده انجام آزمونهاي نتایج ، ساخت در
800M/SGM3Si-800M نامی کوتاه اتصال قدرت با 

Icu=65kA/415V برداري بهره کوتاه اتصال قدرت و 
Ics=50kA/415V باشد می تعمیم قابل.  

 فرکانس با ac نوع از) 3P+N( چهارپل و) 3P( پل سه اتـومـاتیک کلیـد
50Hz تجاري عالمت با MAXGE مدل SGM3S-400H ، طبقه 
 با و 225،250،280،300،315،350،400A نامی جریانهاي با A بندي

 نامی کوتاه اتصال قدرت و 380/400/415V ac نامی ولتاژهاي
Icu=85kA/415V  برداري بهره کوتاه اتصال قدرت با 

Ics=60kA/415V استاندارد براساس IEC60947 -2 است موردتأئید .
 بند مجاز موارد رعایت و اولیه طراحی و سایز فریم بودن یکسان درصورت

 ساخت در اساسی تغییرات عدم به مربوط IEC60947-2 استاندارد 7,1,6
 اتصال قدرت با SGM3S-400M مدل به شده انجام آزمونهاي نتایج ،

 برداري بهره کوتاه اتصال قدرت و Icu=65kA/415V نامی کوتاه
Ics=50kA/415V باشد می تعمیم قابل.  

 فرکانس با ac نوع از) 3P+N( چهارپل و) 3P( پل سه اتـومـاتیک کلیـد
50Hz   

 با A بندي طبقه ، SGM3S-250M مدل MAXGE تجاري عالمت با
 با و 100،125،140،150،160،175،180،200،225،250A نامی جریانهاي

 27500/358 1399/01/26 
بین خیابان هدایت و منوچهري –خ سعدي شمالی  –تهران 

   -9و7واحد – 5ط  – 250ساختمان 

02177613656 

 

02177610406  



                                                                                                                                                             
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت   

      بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر    
                             )31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  کلید اتوماتیک سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ٨٣صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 تولیدي صنعتی گروه
    الکتروکاوه

 نامی کوتاه اتصال قدرت و 380/400/415V ac نامی ولتاژهاي
Icu=50kA/415V  برداري بهره کوتاه اتصال قدرت با 

Ics=36kA/415V استاندارد براساس IEC60947 -2 است تأئید مورد .
 بند مجاز موارد رعایت و اولیه طراحی و سایز فریم بودن یکسان درصورت

 ساخت در اساسی تغییرات عدم به مربوط IEC60947-2 استاندارد 7,1,6
 اتصال قدرت با SGM3S-250L مدل به شده انجام آزمونهاي نتایج ،

 برداري بهره کوتاه اتصال قدرت و Icu=36kA/415V نامی کوتاه
Ics=27kA/415V باشد می تعمیم قابل.  

 فرکانس با ac نوع از) 3P+N( چهارپل و) 3P( پل سه اتـومـاتیک لیـدک
50Hz تجاري عالمت با MAXGE مدل SGM3S-160M ، طبقه 

 نامی جریانهاي با A بندي
16،20،25،30،32،40،50،60،63،70،75،80،90،100،125،140،150،160

A 380/400/415 نامی ولتاژهاي با وV ac نامی کوتاه اتصال قدرت و 
Icu=50kA/415V  برداري بهره کوتاه اتصال قدرت با 

Ics=36kA/415V استاندارد براساس IEC60947 -2 است تأئید مورد .
 بند مجاز موارد رعایت و اولیه طراحی و سایز فریم بودن یکسان درصورت

 ساخت در اساسی تغییرات عدم به مربوط IEC60947-2 استاندارد 7,1,6
 اتصال قدرت با SGM3S-160L مدل به شده انجام آزمونهاي نتایج ،

 برداري بهره کوتاه اتصال قدرت و Icu=36kA/415V نامی کوتاه
Ics=27kA/415V باشد می تعمیم قابل.  



                                                                                                                                                             
                             

    
                             )31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 17واحد  7خیابان قائم مقام کوچه بیستم پالك 

02188313346 

  

02188313669 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت   

    بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر    
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

  کلید اتوماتیک سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

١٢٢از  ٨٤صفحھ 

ac   50/60  با فرکانسHz    با عالمت تجاري Hyundai  
HGM   و HGM630L     و نوع سه پل و چهارپل  با جریان

با    380/415/440/460V  و ولتاژهاي نامی   500-630 
 85kA/380/415/440/460   و جریان Ics=100%Icu   

و    70kA/440/460V , 85kA/380/415V  براساس استاندارد قطع 
HGM800    و HGM630S   با قدرت قطع

 65    50kA/440/460V,     و مدلهاي HGM800E   و
و    ,45kA/380/415V     38kA/440/460V  با قدرت قطع  

HGM800N   و HGM630N   باقدرت
 6kA/380/415/440/460   و مدلهاي HGM800F   و

قابل تعمیم     20kA/380/415/440/460V  با قدرت قطع 
  .باشد می

ac   50/60  با فرکانسHz    با عالمت تجاري Hyundai  
-300-250       هاي نوع سه پل و چهار پل  با جریانو 

با قدرت قطع    380/415/440/460V  و ولتاژهاي نامی
 85kA/380/415/440/460   و جریان Ics=100%Icu   

85kA و  مدل HGM400S     با قدرت قطع
 50kA/440/460V , 65  و مدل       HGM400E   با

 38kA/440/460V , 45kA/380/415   و مدل
و مدل    26kA/380/415/440/460V  با قدرت قطع 

قابل تعمیم    20kA/380/415/440/460V  با قدرت قطع 
  .می باشد

 

 
27500/600

4 
27500/4386 

1398/07/05 
خیابان قائم مقام کوچه بیستم پالك   1398/05/22

  
/  سازندگان فهرست

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

  

 آریان نیرو راي
  

ac کلیداتوماتیک نوع 
HGM800L مدلهاي 

 800A-700-630 هاي  
 380/415/440/460V قدرت قطع 

براساس استاندارد قطع 
800S مدلهاي  

 65kA/380/415V 
 HGM630E     با قدرت قطع

N مدلهاي 
 380/415/440/460V قطع

 HGM630F   با قدرت قطع

ac کلید اتوماتیک نوع 
و   HGM400L   مدل

350-400A    و ولتاژهاي نامی
 380/415/440/460V 

kA/380/415V 
 65kA/380/415V 

 380/415V قدرت قطع 
 HGM400N   با قدرت قطع

 HGM800F   با قدرت قطع



                                                                                                                                                             
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت   

      بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر    
                             )31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  کلید اتوماتیک سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ٨٥صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

صنایع الکتریکی پارس 
 P&F  حفاظ

، با عالمت تجاري    50Hz  با فرکانس   ac کلیداتوماتیک سه فاز از نوع 
 Pars Fanal    مدل PF3N-630    از نوع قابل تنظیم  (adj)   و با جریان   

با قدرت قطع    400V  و ولتاژ نامی    630A-400  هاي نامی  
 Icu=50kA/400V   و جریان اتصال کوتاه بهره برداري Ics=100%Icu   .

درصورت یکسان بودن طراحی اولیه کلیدها و یکسان بودن فریم سایز ، 
قابل تعمیم    630A  و    400A  نتایج آزمونهاي انجام شده به آمپرهاي مابین 
  .می باشد

Switch   تک فاز نوع ac   50  با فرکانسHz    با عالمت تجاري Pars 
Fanal   مـــدل PFFH-18W/63X   طبقه بندي AC-22B   با جریان

نتایج .    5kA/400V  با قدرت قطع مشروط    400V  و ولتاژ نامی    63A  نامی 
آزمونهاي مذکور به کلیدهاي با جریانهاي نامی پایین و طراحی اولیه و فریم 

  .باشد میسایز یکسان قابل تعمیم 
switch-disconnector-fuse   سه فاز نوع ac   50  با فرکانسHz    با

و ولتاژ    250A  با جریان    PFIR_250 مدل   Pars Fanal عالمت تجاري 
نتایج آزمونهاي مذکور .    50kA/400V  با قدرت قطع مشروط    400V  نامی 

ه و فریم سایز یکسان به کلیدهاي با جریانهاي نامی پایین و طراحی اولی
  .قابل تعمیم می باشد

  
27500/4370 
27500/5268 
27500/5266 
27500/5265 

1398/05/22 

1398/06/14  
 4شماره  –کوچه فیروز دهقان –خیابان فلسطین شمالی  –تهران 

جاده سنندج 8کیلومتر  -کرمانشاه  2طبقه  –  

9-02188956738  
 

  

02188956738  

 پارس نیرو سان
 

 نامی آمپرهاي به تعمیم قابل TS800L ATU800 مدل اتوماتیک کلید
700A,800A مدلهاي و TS800N/H  

 با TS630N/H مدلهاي به تعمیم قابلTS630L ATU630مدل اتوماتیک کلید 
   400, 300 نامی آمپر با TS400N/H/L ,500،630 نامی آمپرهاي

 مدلهاي به تعمیم قابل TS250L ATU250 مدل اتوماتیک کلید 
TS250N/H و 125،160،200،250 نامی آمپرهاي با TS160N/H/L با 

 40 نامی آمپرهاي با TS100N/H , 125 ,160 نامی آمپر
,50،63،80،100  

 نامی آمپرهاي به تعمیم قابل TD100L FMU100 مدل اتوماتیک کلید 
16~100A مدلهاي و TD100N/H/L  

 1398/12/12 27500/10911  دارد
ابتداي خیابان فتحی  -چهار راه مطهري  -ولیعصرخ - تهران 

  13واحد  3پالك  -شقاقی 

1-88709890-
021  

تاییدیه  ارسال 
  شرکت

88709484-021  



                                                                                                                                                             
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت   

      بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر    
                             )31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  کلید اتوماتیک سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ٨٦صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

   چیره نیرو توان

با عالمت تجاري    50Hz  با فرکانس   ac کلید اتوماتیک سه فاز از نوع 
 ChiNT   مدل NM8S-630S   250،630  ، با جریانهاي نامیA    و با ولتاژ

  Icu=70kA/415V و قدرت اتصال کوتاه نامی    400/690V ac  نامی 
 Ics=100%Icu,    و قدرت اتصال کوتاه نامی Icu=15kA/690V   با قدرت

-IEC60947 براساس استاندارد   Ics=50%Icu اتصال کوتاه بهره برداري 
ولیه کلیدها و یکسان درصورت یکسان بودن طراحی ا. مورد تأئید است   2

بودن فریم سایز ، نتایج آزمونهاي انجام شده به آمپرهاي مابین 
  315،350،400،500A   قابل تعمیم می باشد.  

با عالمت تجاري    50Hz  با فرکانس   ac کلید اتوماتیک سه فاز از نوع 
 ChiNT   مدل NM8-250S   160،250  ، با جریانهاي نامیA    و با ولتاژ
  Icu=50kA/415V و قدرت اتصال کوتاه نامی    400/690V ac  می نا

 Ics=100%Icu,    و قدرت اتصال کوتاه نامی Icu=10kA/690V   با قدرت
براساس استاندارد    Ics=100%Icu اتصال کوتاه بهره برداري 

 IEC60947-2 درصورت یکسان بودن طراحی اولیه . مورد تأئید است
فریم سایز ، نتایج آزمونهاي انجام شده به آمپرهاي  کلیدها و یکسان بودن

  .قابل تعمیم می باشد   200A  مابین 
با عالمت تجاري    50Hz  با فرکانس   ac کلید اتوماتیک سه فاز از نوع 

 ChiNT   مدل NM8-125S   16،125  ، با جریانهاي نامیA    و با ولتاژ
  Icu=50kA/415V نامی  و قدرت اتصال کوتاه   400/690V ac  نامی 

 Ics=100%Icu,    و قدرت اتصال کوتاه نامی Icu=8kA/690V   با قدرت
براساس استاندارد    Ics=100%Icu اتصال کوتاه بهره برداري 

 IEC60947-2   درصورت یکسان بودن طراحی اولیه . مورد تأئید است
ه به آمپرهاي کلیدها و یکسان بودن فریم سایز ، نتایج آزمونهاي انجام شد

   .باشد قابل تعمیم می   100A, 80, 63, 50, 40 ,32 ,25 , 20  مابین 

 27500/7406  دارد
27500/7387 

1398/08/17  
 -بین سهروردي و اندیشه  -خیابان دکتر بهشتی  -تهران :    

19و  18واحدهاي  - 56پالك   ٠٢١٨٨٤١٨٩٩٧    



                                                                                                                                                             
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت   

      بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر    
                             )31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  کلید اتوماتیک سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ٨٧صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :
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I /
٣١

/٠
١

 

 و برق صنعت نوآوران
   روئین سازه

 عالمت با ، 50/60Hz فرکانس با ac - نوع از فاز سه اتوماتیک کلید
 نامی جریانهاي وA بندي طبقه با SPBf250N مدل PTEC تجاري

63،250A مشخصات وبا Ics:35kA/415V ac  
  Ics:26,25kA/415V acو

 27500/5773 دارد
 

1399/07/

15 
 بلوار چمران خیابان فرزانگان نوآوران غربیقارس 

  
07116251557 

  

07117175214 

ایرانیان پارس شارین    

 با FI-125 مـدل 50/60Hz فرکانس با ac پل سه کلیداتــوماتیک -1
 Icu=35KA کوتاه اتصال هاي جریان با و  25،125A نامی هاي جریان
Ics =تجاري عالمت با SHILIRAN   .طراحی بودن یکسان درصورت 
 شده انجام آزمونهاي نتایج ، IEC60947-2 استاندارد مطابق کلیدها اولیه

  .باشد می تعمیم قابل 32،40،50،63,80،100A آمپرهاي به
 با FI-250 مـدل 50/60Hz فرکانس با ac پل سه کلیداتوماتیک -2
 Icu=35KA کوتاه اتصال هاي جریان با و  250A, 160 نامی هاي جریان
Ics =تجاري عالمت با SHILIRAN   .طراحی بودن یکسان درصورت 
 شده انجام آزمونهاي نتایج ، IEC60947-2 استاندارد مطابق کلیدها اولیه

  .باشد می تعمیم قابل 200A آمپرهاي به
 با FI-400 مـدل 50/60Hz فرکانس با ac پل سه کلیداتوماتیک -3

 با= Icu=50KA Ics کوتاه اتصال هاي جریان با و 400A نامی جریان
  .  SHILIRAN تجاري عالمت

 مدل ، A بندي طبقه و 50/60Hz فرکانس با ac پل سه کلیداتوماتیک -4
AD-250 40،250 نامی هاي جریان باA کوتاه اتصال هاي جریان با و 
Icu=35KA Ics =تجاري عالمت با SHILIRAN   .یکسان درصورت 
 نتایج ، IEC60947-2 استاندارد مطابق کلیدها اولیه طراحی بودن

 آمپرهاي به شده انجام آزمونهاي
50،63،80،100،125،160،180،200،225A باشد می تعمیم قابل.  

 با EL-630 مدل 50/60Hz فرکانس با ac پل سه کلیداتوماتیک -5
 Icu=45KA کوتاه اتصال هاي جریان با و 630A,  400 نامی هاي جریان

Ics =تجاري عالمت با SHILIRAN  . 

 27500/7091 دارد
 

1399/08/

29 
 - 5انتهاي خیابان  -شهرك صنعتی جی -اصفهان-اصفهان-یرانا

 . 67پالك 

03135720672 

  

02143854463 



                                                                                                                                                             
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت   
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/  سازندگان فهرست

   تجهیزات روشنایی سازندگان فهرست      
  :نظر قرار گیرد عبارتند از  مد که بایستی هنگام خریدمالحظاتی 
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کد 
 :
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با پوشش گالوانیزه مناسب و مطابق با استاندارد و مشخصات فنی تهیه  رنگ–داشته باشد  مطابقتپایه ها می بایست یک درز جوش و با مشخصات فنی ضمیمه طرح : روشنایی فلزي هاي پایه
 صفحه -باشد نقشه طبق لچکی-باشد نقشه طبق ابعاد با کفی- باشد مناسب جوشکاري - باشد نقشه طبق سرانداز یا سرخود بازوي -)نقشه طبق( مناسب درمحل و ابعاد با ترمینال-  گردد

 فونداسیون میلگردهاي طبق سوراخکاري و کفی گردیده احداث قبال فونداسیون که صورتی در-باشد نقشه طبق انداز سر براي قالپاق-باشد مناسب محل در و نقشه طبق ریسه تابلو نگهدارنده
  گیرد صورت فنی نماینده توسط بازدید درخواست حمل و بارگیري از قبل-باشد

  dm/ir.org.tavanir.www://httpدرباره چراغها موجود می باشد الزاما خریدها باید بر اساس دستورالعمل مذکور که در سایت توانیر به آدرس با توجه به اینکه دستورالعمل توانیر: چراغهاي روشنایی معابر

 چراغهاي وبراي پایین از وات 50 چراغ براي درب بازشو-باشد فنی مشخصات مطابق و مناسب بندي آب نوار /داخلی تجهیزات/گیر لوله/لوال/قفل /دایکاست بدنه - موجود می باشد صورت گیرد
 -باشد تایید مورد و مرغوب نوع از داخلی تجهیزات -باشد مناسب هندسی شکل و ابعاد داراي و دار موج رفلکتور - باشد مناسب محدب سکوریت شیشه -باشد باال از وات 400 و 250،150،70
 وات 400 براي و میکروفاراد پنج و سی وات 250 میکروفاراد،براي هجده وات 150 براي ،میکروفاراد نه وات 50 براي(باشد مناسب ابعاد و ظرفیت داراي خازن -.باشد داشته تلفات کم چوك
  .بندي بسته روي بر مشخصات ثبت - باشد درخواست با متناسب ابعاد- )نباشد دفرمه(باشد مناسب هندسی شکل- نشود مشاهده هوا پشتی الك چراغ حباب - )پنج میکروفاراد و چهل
 تولید تاریخ-باشد شده ثبت المپ روي بر مشخصات-باشد مناسب المپ هندسی شکل-باشد امتداد یک در سرپیچ و حباب -بندي بسته روي بر مشخصات ثبت-مناسب بندي بسته : سدیم یا جیوه بخار المپ
  .)پوشش بدون/دار پوشش/بیضوي/اي لوله(باشد سفارش نوع با متناسب المپ-)است الزامی گارانتی براي تاریخ این وجود(باشد شده ثبت المپ روي بر

-باشد داشته را تابلو داخل و ریل روي نصب قابلیت--)نماید حفظ را اطالعات ماه دو حداقل(نماید حفظ شدن نصب زمان راتا تنظیمات و اطالعات که نحوي به باشد پشتیبان باتري داراي:نجومی ساعت
  .باشد داشته گارانتی - باشد نصب راهنماي داراي-شود چاپ بدنه روي الکتریکی و سازنده مشخصات
  مشاهده باشد قابل مدار در نصب شماتیک/الکتریکی/سازنده مشخصات ایگنیتور روي بر-باشد داشته مناسب بندي بسته- باشد واشر داراي- داراي مهره باشد -باشد سر سه داراي : ایگنیتور
  .باشد شده درج مشخصات بندي بسته روي بر- باشد شده ثبت خازن روي الکتریکی و سازنده مشخصات -باشد داشته ترمیمی خود قابلیت-باشد پشتی الك چراغ با متناسب ابعاد داراي :تکفاز روشنایی خازن
  .باشد تلفات کم چوك متناسب ابعاد و وزن -گردد ثبت شده رنگ صورت به هسته روي بر مشخصات -باشد مسی نوع از پیچ سیم: باالست

و در صورت عدم هماهنگی  قبل از نصب چراغ کنترل و تایید نمونه چراغها در دفتر مهندسی و نظارت انجام خواهد شد لطفا هنگام خرید با این دفتر هماهنگی الزم شده
  .خسارت ناشی از آن به عهده پیمانکار خواهد بودمسئولیت 



                                                                                                                                                        
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت        
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/  سازندگان فهرست

  پایه هاي روشنایی فلزي  سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر
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 نیروي گستر احداث
  پارس

  متري 9 وجهی هشت روشنایی پایه
  متري 12 وجهی هشت روشنایی پایه

  31/4/1399 27500/3333  دارد
تهران ،خیابان میرداماد،میدان مادر، خیابان شاه نظري،برج 

  واحد  6ناهید،طبقه 
02126420226  

  
03136204848  

  روئین نور آریا

  متري فلزي 9پایه چراغ خیابانی 
  متري فلزي 12پایه چراغ خیابانی 

  متري فلزي 18برج روشنایی 
  5/1/1399 27500/2  دارد

قم شهرك صنعتی قطب جنب –جاده اراك  5کیلومتر 
  بانک ملت

08634130113-6  
09128241126    
08634130113-6  

نور پارتاك روشنایی   26/12/1399 27500/10590  دارد  شده گالوانیزه متري 12 وجهی هشت روشنایی هاي پایه  
 -حد فاصل چهاراه دقیقی و خاقانی-خیابان وحید -اصفهان

  112واحد  4طبقه  1ساختمان جزیره 

03136290580  
03137609101    
03136290583  

بابل صنعت مازیار   4118934571اتوبان بابل به قائمشهر کدپستی  7کیلومتر   26/12/1399 27500/10589  دارد  ) فوالدي سازه(  وجهی هشت روشنائی هاي پایه  
01132334366   01132335903  



                                                                                                                                                             
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

    02188313346 17واحد  7خیابان قائم مقام کوچه بیستم پالك 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت   
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/ 

  کنتاکتور سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

١٢٢از  ٩٠صفحھ 

Hyundai    مدل HGC 65    جریان نامی با AC-
Ue=440V ac , Ith   و جریان اتصال کوتاه Ir 

Us=220   براساس استاندارد IEC60947-4-1   
  .تأئید می باشد

Hyundai    مدل HGC 185    با جریان نامی AC-
Ue=440V ac , Ith   و جریان اتصال کوتاه Ir 

Us=220V AC   براساس استاندارد IEC60947-4-1   
  .تأئید می باشد

Hyundai    مدل HGC 85     با جریان نامی AC-
Ue=440V ac , Ith   و جریان اتصال کوتاه Ir 

Us=220   براساس استاندارد IEC60947-4-1   
  .تأئید می باشد

Hyundai    مدل HGC 75    با جریان نامی AC-
Ue=440V ac , Ith   و جریان اتصال کوتاه

Us=220V AC   براساس استاندارد IEC60947-4-1   
  .تأئید می باشد

Hyundai    مدل HGC 40    با جریان نامی AC-
Ue=440V ac , Ith   و جریان اتصال کوتاه

Us=220V AC   براساس استاندارد IEC60947-4-1   
  .تأئید می باشد

خیابان قائم مقام کوچه بیستم پالك  1398/09/20 27500/8430 دارد

/  سازندگان فهرست

 نام سازنده 
 مشخصه

شناسایی 
 تجهیز

  

آریان نیرو 
  راي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Hyundai ، با عالمت تجاري  ac پل کنتاکتور سه 
3:65A   و جریان حرارتی Ith=85A

=5KA/440V   220 براي بوبین باV AC

 مورد
  Hyundai ، با عالمت تجاري  ac کنتاکتور سه پل 

3:185A   و جریان حرارتی Ith=275A

=10KA/440V   براي بوبین با V AC

 مورد
  Hyundai ، با عالمت تجاري  ac کنتاکتور سه پل 

3:85A   جریان حرارتی و Ith=125A

=5KA/440V   220 براي بوبین باV AC

 مورد
  Hyundai ، با عالمت تجاري  ac کنتاکتور سه پل 

3:75A   و جریان حرارتی Ith=115A

 Ir=5KA/440V   براي بوبین با V AC

 مورد
  Hyundai ،  با عالمت تجاري  ac کنتاکتور سه پل 

3:40A   و جریان حرارتی Ith=60A

 Ir=3KA/440V   براي بوبین با V AC

 مورد



                                                                                                                                                             
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت   
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/  سازندگان فهرست

  کنتاکتور سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
 مشخصه

شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ٩١صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

  
  
  

آریان نیرو 
  راي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

-AC با جریان نامی    HGC 32 مدل     Hyundai ، با عالمت تجاري  ac کنتاکتور سه پل 
3:32A   و جریان حرارتی Ue=440V ac , Ith=55A  اتصال کوتاه  و جریان

 Ir=3KA/440V   براي بوبین با Us=220V AC   براساس استاندارد IEC60947-4-1   
  .تأئید می باشد مورد

-AC با جریان نامی     HGC 9 مدل      Hyundai ، با عالمت تجاري  ac کنتاکتور سه پل 
3:9A   و جریان حرارتی Ue=440V ac , Ith=25A   و جریان اتصال کوتاه Ir=1KA/440V  

  .باشد مورد تأئید می   IEC60947-4-1 براساس استاندارد   Us=220V AC براي بوبین با 

-AC با جریان نامی    HGC 12 مدل     Hyundai، با عالمت تجاري  ac کنتاکتور سه پل 
3:12A   و جریان حرارتی Ue=440V ac , Ith=30A   و جریان اتصال کوتاه

 Ir=1KA/440V  وبین با براي ب Us=220V AC   براساس استاندارد IEC60947-4-1    مورد
  .تأئید می باشد

-AC با جریان نامی    HGC 18 مدل     Hyundai ، با عالمت تجاري  ac کنتاکتور سه پل 
3:18A   و جریان حرارتی Ue=440V ac , Ith=40A   و جریان اتصال کوتاه

 Ir=3KA/440V   براي بوبین با Us=220V AC   براساس استاندارد IEC60947-4-1   
  .موردتأئید می باشد

-AC با جریان نامی    HGC 25 مدل     Hyundai ، با عالمت تجاري  ac کنتاکتور سه پل 
3:25A   و جریان حرارتی Ue=440V ac , Ith=45A   و جریان اتصال کوتاه

 Ir=3KA/440V   براي بوبین با Us=220V AC  دارد براساس استان IEC60947-4-1   
  .تأئید می باشد مورد

-AC با جریان نامی    HGC 50 مدل     Hyundai ، با عالمت تجاري  ac کنتاکتور سه پل 
3:50A   و جریان حرارتی Ue=440V ac , Ith=70A   و جریان اتصال کوتاه

 Ir=3KA/440V   براي بوبین با Us=220V AC   براساس استاندارد IEC60947-4-1   
 .تأئید می باشد مورد

02188313669  



                                                                                                                                                             
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت   
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/  سازندگان فهرست

  کنتاکتور سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
 مشخصه

شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ٩٢صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

صنایع الکتریکی 
 پارس حفاظ

 
   PFC-85 ، مدل     50Hz  با فرکانـس   ac کنتـاکتـور سـه پل 

    PFC-40 ، مدل     50Hz  با فـرکانس   ac نتـاکتور سـه پـل ک
 27500/5162 1398/06/12 

 2ط 4تهران  خیابان فلسطین شمالیکوچه فیروز دهقان ش
 جاده سنندج 8کیلومتر  -کرمانشاه

9-02188956738 
  

02188955197  

پارس نیرو 
 سان

   220vبا ولتاژ کویل  mc-32aکنتاکتور مدل و  220vبا ولتاژ کویل  mc-40aکنتاکتور مدل 
   220vبا ولتاژ کویل  mc-50aکنتاکتور مدل و  220vبا ولتاژ کویل  mc-65aکنتاکتور مدل 
   220vبا ولتاژ کویل  mc-85aکنتاکتور مدل و 220vبا ولتاژ کویل  mc-100aکنتاکتور مدل 

   220vبا ولتاژ کویل  mc-75aکنتاکتور مدل 
  220v  ،240vبا ولتاژ کویل  mc-130aکنتاکتور مدل 

27500/10  دارد
912 

1398/12/12  
ابتداي خیابان  -چهار راه مطهري  -خ ولیعصر- تهران 

  13واحد  3پالك  - فتحی شقاقی 

1-88709890-021  
  

88709484-021  

شارین پارس 
  ایرانیان

 و AC-3:18A نامی جریان با SP-18 مــدل ، 50/60Hz فرکانس با ac پل سـه کنتاکتور1
 براي r=3KA/400V کوتاه اتصال جریان و) Ue=400V , 32A (Ith حــرارتی جــریان
  )SHILIRAN تجاري عالمت با(  Us=220V با بوبین

-AC نامی جریان با SP-32 مــدل ، 50/60Hz فرکانس با ac پل سـه کنتاکتور   -٢

3:32A حــرارتی جــریان و Ue=400V , 50A (Ith (کوتاه اتصال جریان و 
r=3KA/400V با بوبین براي Us=220V  )تجاري عالمت با SHILIRAN( 

-AC نامی جریان با SP-63 مــدل ، 50/60Hz فرکانس با ac پل سـه کنتاکتور   -٣

3:63A حــرارتی جــریان و Ue=400V , 80A (Ith (کوتاه اتصال جریان و 
r=5KA/400V با بوبین براي Us=220V  )تجاري عالمت با SHILIRAN( 

 AC-3:95A نامی جریان با SP-95 مــدل ، 50/60Hz فرکانس با ac پل سـه کنتاکتور  -4
 براي r=5KA/400V کوتاه اتصال جریان و) Ue=400V , 125A (Ith حــرارتی جــریان و

 )SHILIRAN تجاري عالمت با(    Us=220V با بوبین

-AC نامی جریان با SP-150 مــدل ، 50/60Hz فرکانس با ac پل سـه کنتاکتور  -٥

3:150A حرارتی جــریان و Ue=400V , 250A (Ith (کوتاه اتصال جریان و 
r=10KA/400V با بوبین براي Us=220V   )تجاري عالمت با SHILIRAN   ( 

انتهاي  -شهرك صنعتی جی -اصفهان-اصفهان-یرانا  1399/07/15 27500/5776  دارد
 . 67پالك  - 5خیابان 

03135720672 

  
02143854463  

  



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/  سازندگان فهرست

  سازندگان یراق آالت فهرست      
  

١٢٢از  ٩٣صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

  :مالحظاتی که بایستی هنگام خرید مد نظر قرار گیرد عبارتند از 
 بسته-)باشد نیاز که آالتی یراق در(مناسب آبکاري- )آهنی آالت یراق در( کافی ضخامت با گالوانیزه-)جزء چند شامل آالت یراق در( قطعات صحیح تعداد-نقشه با مطابقت -فنی مشخصات با مطابقت :یراق آالت 

  سایز  و سازنده اختصاري عالمت ثبت -دفرمگی مشاهده عدم -صحیح بندي
-پکلم روي بر واضح بطور سازنده نام درج-دیگر ظاهري عیبای تیز نوك ،قسمت ترك و فرج و خلل گونه هر وجود عدم و کلمر مختلف قسمتهاي بودن صاف و سالم ، نو - مطابقت با مشخصات فنی  : کلمپ
  قطر به ها مهره و پیچ و بوده فوالد جنس از باال قدرت با پین- . باشد دایکست بصورت شده تهیه و آلیاژي آلومنیوم پکلم جنس -)گردد می تایید داخل از کرپی کلمپهاي فقط( پکلم مناسب طراحی داشتن

  . دیگر ظاهري عیب و فرج و خلل گونه هر بدون و باال کیفیت با مفتولی ، اکسترود ، اي گوه . باشد می الزامی )نزن زنگ فوالد از شده ساخته(واشر بودن فنري . باشد میلیمتر 12
موجود   dm/ir.org.tavanir.www://httpبه آدرس با توجه به اینکه دستورالعمل توانیر درباره مقره ها موجود می باشد الزاما خریدها باید بر اساس دستورالعمل مذکور که در سایت توانیر :مقره سیلیکونی 

 انعطاف -  UV آنتی گریزي، آب رعایت باشد مناسب سیلیکون کیفیت ، شوندگی، خاموش خود -باشد خریدار سفارش مطابق خزشی فاصله -خریدار سفارش با شکل و ادابع مطابقتمی باشد صورت گیرد 

-شود باران تجمع مانع که نحوي به شود رعایت چتري شکل- باشد داشته کافی تحمل خمش مقابل نشود،در مشاهده طولی هاي باشدترك داشته کیفیت مقره میله -باشد هوا حباب فاقد مقره عایق - پذیري
  .شود مشاهده الکتریکی سازنده و اطالعات بندي بسته روي بر - گردد ارسال مناسب بندي بسته در -باشد مشاهده قابل ساخت تاریخ و سازنده اختصاري عالمت

موجود می   dm/ir.org.tavanir.www://httpبه آدرس با توجه به اینکه دستورالعمل توانیر درباره مقره ها موجود می باشد الزاما خریدها باید بر اساس دستورالعمل مذکور که در سایت توانیر :مقره سرامیکی 
 باشد کافی ضخامت با مقره لعاب  -.برخوردارباشد کافی کیفیت از مقره )لعاب( روکش جنس - .باشد هوا حباب فاقد و مرغوب سرامیک از مقره جنس- -نقشه با ظاهري شکل و ابعاد مطابقتباشد صورت گیرد 

 .شود ارسال مناسب بندي بسته در مقره-.شود مشاهده مقره لعاب روي ساخت سال و اختصاري عالمت -.شود تجمع باران مانع که نحوي به باشد شده رعایت چتري شکل-سرامیک رابپوشاند که نحوي به

 هاي لبه از سوراخ هاي لبه فاصله-باشد درج آن روي بر نیز سوراخ قطر و کابلشو سایز که کابلشو روي بر سازنده اختصاري عالمت داراي- بیشتر پرس براي بلند دنباله ،آلومنیومی مسی لوله جنس:کابلشو

بر  بلشوکا که قسمتی در و باشد اي لوله قسمت در آلومنیوم به مس اتصال محل بیمتال کابلشوهاي در-  باشد شده آبکاري کامال کابلشو لوله داخل- نباشد سوراخ قطر سوم یک از کمتر کابلشو عرضی طرفین
  .باشد نشده تعبیه گیرد می قرار شینه روي

  dm/ir.org.tavanir.www://httpتوانیر به آدرسبا توجه به اینکه دستورالعمل توانیر درباره مفصل و سرکابل موجود می باشد الزاما خریدها باید بر اساس دستورالعمل مذکور که در سایت   :مفصل و سرکابل

 یکی کابلشو اتصال محل و کابل نوع با متناسب کابلشوي-باشد خارجی یا داخلی سرکابل نصب محل با متناسب- باشد درج آن روي بر سازنده شرکت نام و بوده سالم و نو سرکابل -موجود می باشد صورت گیرد 

 وجود-  نگهدارندهخریدار  درخواست با کارتن داخل قطعات مطابقت-توانیر  دستورالعمل و فنی مشخصات طبق تعداد-توانیر  دستورالعمل و فنی مشخصات طبق سایز-باشد بیمتال یا و آلومنیومی ، مسی انواع از

  .مناسب  بندي بسته- نصب   راهنماي



                                                                                                                                                           
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت     
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  )محترم توانیر مورد تایید شرکت(کلمپ انواع سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز
 مشخصه عمومی

گواهی 
پژوهشگاه 

 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ٩٤صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 پویا گستر تابان
 

 پیچ سه انتهائی کلمپ
 

27500/11193 1398/12/20 
شهرك صنعتی  -جاده ساوه  30کیلومتر -تهران 

 F-40 پالك - 9 خیابان سرو  -نصیرآباد 
02156390394-6 

  02156392675 

 کلمپ انتهایی سه پیچ آلومینیومی   مازیار صنعت بابل
 1398/10/13 27500/1649 دارد

اتوبان بابل به قائمشهر کدپستی  7کیلومتر 
4118934571  

01132334366 
  01132335903 

 آراد کاوش پی
  

 با متوسط فشار)  دندانه بدون دار روکش هادي گرم خط کانکتور
  mm2  70-120 هادي

 1399/05/08 27500/3710 دارد
کرج، ابتداي جاده محمد شهر، بعد از زیرگذر راه آهن،  

6روبروي پمپ بنزین، کوچه گلبادي، قطعه . 

 02636707206 
02122981396 

   02636707207 

الکتریک رهشاد  
 

  فرانسوي طرح ضعیف فشار خودنگهدار کابل خانگی انشعاب کانکتور
  فرانسوي طرح ضعیف فشار خودنگهدار کابل روشنایی انشعاب کانکتور
  ضعیف فشار خودنگهدار کابل 4 به 1 انشعاب افزایش کانکتور

 دارد
27500/10393 
27500/8172 
27500/1418 

1399/10/04 
1398/11/23 

شهرك صنعتی خیر  -جاده تهران اراك 30کیلومتر 
 خیابان مبتکران -آباد

6-08633553264 
  

08633553268 

تجربه بهین  
 

  ضعیف فشار خودنگهدار کابل آویز کلمپ
  ضعیف فشار خودنگهداري کابل خط ارتباط کانکتور
  ضعیف فشار خودنگهدار کابل 4 به 1 انعشاب افزایش کانکتور
  ضعیف فشار خودنگهدار کابل 2 به 1 انعشاب افزایش کانکتور

  ضعیف فشار خودنگهدار کابل خانگی انشعاب کانکتور
 )مربع میلیمتر 95-25( ضعیف فشار خودنگهدار کابل درپوش

 دارد
27500/8660 
27500/10166 
27500/10167 
27500/10168 

1398/09/27 
1399/12/14 

چهارراه  -خیابان مالصدرا  -میدان ونک  - تهران 
 3واحد  -10پالك  -کوچه بهار - شیراز 

02188614984-8 

  

02188050210 

 کوشش آوران توان
  )تاکو (

  و چهار پیچه و پنج پیچه آلومینیومی پیچه سه انتهائی کلمپ
   )mm2  35-70  مقطع با(  اکسترودي آلومینیومی پیچه دو کانکتور
 70 مقطع سطح( دارفشارمتوسط روکش کابل انتهایی کلمپ

  ) مربع میلیمتر
  گیري انشعاب قابلیت بدون 70 متوسط فشار دار روکش کابل آویز کلمپ

  آلومینیومی پیچ سه انتهایی کلمپ
  ) mm2  120 مقطع سطح با هادي)  120 آویز کلمپ

 دارد
27500/7502 
27500/7503 
27500/9305 
27500/10540 

1398/10/18 
1399/12/22 

  84175 -344 صندوق پستی  -خمینی شهر -اصفهان

03195022356-8 

 03195022359 



                                                                                                                                                           
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت     
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  )محترم توانیر مورد تایید شرکت(کلمپ انواع سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز
 مشخصه عمومی

گواهی 
پژوهشگاه 

 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ٩٥صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

الکترو نیرو تابان 
    کنترل

 سطح باماکزیمم(  ضعیف فشار خودنگهدار کابل خط ارتباط کانکتور
  ) مربع میلیمتر 95 خودنگهدار کابل مقطع
  ضعیف فشار خودنگهدار کابل آویز کلمپ
    ضعیف فشار خودنگهدار کابل خانگی انشعاب کانکتور

  فشار ضعیفکابل خودنگهدار  2به 1و  4به  1کانکتور انشعاب 
 دو(  فنالندي طرح ضعیف فشار خودنگهدار کابل انشعاب کانکتور

  ) دار دندانه طرف
 یک(  فنالندي طرح ضعیف فشار خودنگهدار کابل انشعاب کانکتور

  B2 و B1 کانکتور کاورو   ) دار دندانه طرف
 6-95 مقطع سطح با( سربر مهره با متال بی دوپیچه کانکتور

  )مربع میلیمتر
  )مربع میلیمتر 6-95 مقطع سطح با(  متال بی دوپیچه کانکتور

 6-95 مقطع سطح با( سربر بامهره آلومینیومی کانکتوردوپیچه
  )مربع میلیمتر

  )مربع میلیمتر 6-95 مقطع سطح با(  آلومینیومی دوپیچه کانکتور
  فشارضعیف خودنگهدار کابل روشنایی انشعاب کانکتور
  )مربع میلیمتر 95 - 25( ضعیف فشار خودنگهدار کابل درپوش

 دارد

27500/4698 
27500/4699 
27500/4817 
27500/6853 
27500/6854 
27500/5594 
27500/5595 
27500/5596 

 
27500/11145 

 

1398/11/19 
1399/06/13 

انتهاي خیابان رباط  –بلوار شورا –کمالشهر  –کرج  
 10و  8پالك  –کمالزاده خیابان شهید  –ماشین 

02634763228   

 

02634763157 

 yco یراق گستر شبکه
  آلومینیومی پیچ سه انتهائی کلمپ

  )میلیمترمربع 120 مقطع باسطح هادي( آلومینیومی چهارپیچ انتهائی کلمپ
 اردد

27500/100 
27500/101 

 
1399/01/18 

تهران جاده ساوه سه راه آدران به سمت شهریاربعد ازپل 
  2شهید زواره اي خ شماره  شماره هوایی سمت چپ خ 

9-02156585697  
 02156585697  

شایان سازان فرآورده   

  آلومینیومی پیچه سه انتهایی کلمپ
  150 فوالدي مهار پیچ سه کلمپ

 طرح خودنگهدارفشارضعیف کابل خانگی انشعاب(کلمپ)کانکتور
  فرانسوي

 27500/1181 
27500/1177 

1399/02/26 
ستارخان خیابان شادمهر بعد از چهارراه نصرت خیابان خیابان 

  طبقه دوم 12نیک روش فرد کوي آرام شماره 

02156584190  

 02156584196 



                                                                                                                                                           
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت     
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  )محترم توانیر مورد تایید شرکت(کلمپ انواع سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز
 مشخصه عمومی

گواهی 
پژوهشگاه 

 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ٩٦صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :
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I /
٣١

/٠
١

 

شایان نیروي یراق   
  150 فوالدي مهار پیچ سه کلمپ
   آلومینیومی پیچه سه انتهایی کلمپ

27500/1188 
27500/1198 

1399/02/26 
 تیموري خ امام یادگار ابتداي آزادي خیابان - تهران

   شرقی
66027171021  

 02166049279 

پاسارگاد پروژه نگین  PASARGAD 

  ضعیف فشار خودنگهدار کابل خانگی انشعاب کانکتور
  دار دندانه طرفه دو متوسط فشار دار روکش کابل خط ارتباط کانکتور
  مربع میلیمتر 70 مقطع سطح با متوسط فشار دار روکش کابل انتهایی کلمپ
  مربع میلیمتر 120 مقطع باسطح متوسط فشار دار روکش کابل انتهایی کلمپ

  ضعیف فشار خودنگهدار کابل آویز کلمپ

 دارد
27500/5774 
27500/5775 
27500/9321 
27500/1104 

1399/02/24 
1399/11/13 
1399/07/15 

شهرك صنعتی سیمین دشت خ پنجم البرز ، کرج ،
 غربی

02636670291 

 02636670291 

گروه مهندسی کاوش 
  توسعه فکور

  دو طرف دندانه دار ( کانکتور انشعاب کابل خودنگهدار فشار ضعیف 
یک طرف دندانه ) کانکتور انشعاب خانگی کابل خودنگهدار فشار ضعیف طرح فنالندي 

  (دار
 

27500/6247 
27500/1291 

1398/07/22 
1398/02/26 

کرج،کمالشهر،نبش شهرك صنعتی بهارستان،انتهاي 
  4خیابان رباط ماشین،خیابان کمال زاده،پالك 

026-34763442  

قائمشهر گستر خزر     

  )میلیمتر مربع 120 مقطع سطح با هادي(  آلومینیومی پیچ چهار انتهایی کلمپ
     آلومینیومی پیچ سه انتهایی کلمپ 

  ضعیفکلمپ آویز کابل خودنگهدار فشار 
 

27500/8498 
27500/8870 
27500/5483 

1397/09/06 
1398/06/22 

قائم شهر، جاده کیا کاله، شهرك صنعتی سنگ تاب، 
: پ.، ص11،پالك )ریخته گري قطعات آلومینیوم(

385 

01233173160 
 01233173160 

 افزانیروي برق توان
تانیران( ایرانیان )  

  ضعیف فشار خودنگهدار کابل خانگی انشعاب کانکتور
 سطح ماکزیمم( ضعیف فشار خودنگهدار کابل خط ارتباط انکتورک

  ) مربع میلیمتر 59خودنگهدار کابل مقطع
  ضعیف فشار خودنگهدار کابل آویز کلمپ

 
27500/5490 
27500/5491 
27500/5492 

1398/06/22 
تهران جاده شهریار هفت جوي بعد از بلوار دادمان بعد 

48پ  از بانک تجارت  

02146892485 

 
02146892485 

 سپاهان گستر یراق
 YGO آراد

  mm2 120 مقطع سطح با هادي براي آلومینیومی پیچ پنج انتهایی کلمپ
  mm2 70 مقطع سطح با هادي براي آلومینیومی پیچ سه انتهایی کلمپ
  mm2 120 مقطع سطح با هادي براي آلومینیومی پیچ چهار انتهایی کلمپ

 27500/9095 1398/10/17 
 بنزین پمپ از بعد-آباد حبیب جاده اول - اصفهان

 - شمس باسکول کوچه- 110
 حدیث بست بن

03135491907 
 

03135491907 



                                                                                                                                                          
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت      
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست
  )مورد تایید شرکت محترم توانیر( )سکوي ترانس -حایل  -تسمه ارت  - جلوبر - کراس آرم(سازندگان انواع آهن آالت فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز
 مشخصه عمومی

گواهی 
پژوهشگاه 

 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ٩٧صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 مازیار صنعت بابل

  

  راك سه و پنج خانه 
   mm 6×800×1400و  mm 6×600×1400 جلوبر پنج خانه 
   mm 6×800×800و   mm 5×600×800 جلوبر سه خانه 

   )mm 8×500×600 (سانتیمتري L-Arm  60 کراس آرم 
   )mm 8×600×1200 (سانتیمتري  L-Arm  120 کراس آرم 

   8نمره  mm 1500 و mm 2400 کراس آرم 
   mm 6×60×450 و  mm 6×60×550 ناودانی راس تیر 

   5×50× 500و 5×50×600و  mm 700×50×5 تسمه حایل 
  mm 1400×600×6جلوبر پنج خانه 

  mm  600×500×8سانتیمتري  L-Arm 60کراس آرم 
  450×60×6و  mm 550×60×6ناودانی راس تیر 
  متري 5/1 خیابانی چراغ بازوي

  KVA 100 تا 8 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس سکوي
  KVA 100 تا 10 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس سکوي
  KVA 315 تا 12 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس سکوي
  KVA 400 تا 14 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس سکوي

 دارد

27500/9168 
 تا

27500/9172 
27500/10176 
27500/10178 

 

1398/10/13 
وبان بابل به قائمشهر کدپستی تا 7کیلومتر 

4118934571   

01132334366 

  

01132335903 

گالوانیزه گرم نوین 
 شیراز

  

   mm 800×40×5 تسمه حایل 
    6سانتیمتري نمره  L-Arm  60×40 کراس آرم 
   6سانتیمتري نمره  L-Arm  110×40 کراس آرم 

   ) mm 7×70×70 (متري4/2و )mm 7×70×70 (متري2کراس آرم
 سانتیمتري 75بازوي چراغ خیابانی 

 27500/1630 دارد
 تا

27500/1633 
1398/2/21 

 -میدان ابتکار جنوبی  -شهرك صنعتی  -شیراز  
 257خیابان 
 

071 37742219   
  

  

071 37743876 
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 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 
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  206خ  -2 فاز -خیرآباد صنعتی شهرك -اراك 
08634777087  

  
 08633553954 

اصفهان، شهرك صنعتی دولت آباد، خیابان شمس 
تبریزي،بعد از نگین بار، روبروي صلصال سنگ 

 سپاهان

 245837140 031 
345838322 031 

  
89772274 021   

 -344 صندوق پستی  -خمینی شهر -اصفهان

84175  

03195022356-8 

 

03195022359 

 5بلوار امیرکبیر، خیابان یقطین، نبش کوچه شیراز، 

07138323030 

07138322828 

07138322727  

07138322626 

-مسیر اسفراین 3کیلومتر .خراسان شمالی
 جنب شهرك صنعتی اسفراین. سنخواست

05837217753 
 05837217739 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت      
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 
سکوي ترانس -حایل  -تسمه ارت  - جلوبر - کراس آرم(سازندگان انواع آهن آالت

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

١٢٢از  ٩٨صفحھ 

 L-Arm 60مقطع(  سانتیمتري mm7×70×70(  
 mm6×60×700 تیر راس ناودانی
  KVA400 تا 14 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس

  سانتیمتري 60 خیابانی چراغ بازوي

 دارد
27500/1495 

 تا
27500/1497 
27500/7500 

1397/08/08 
1397/07/28 

  وجلو بر پنج خانه  mm 700×60×6 تسمه حایل 
  و ناودانی راس تیر 16میله زمین با پوشش گالوانیزه نمره 

  KVA100تا  8سکوي ترانس دو طرفه با ناودانی نمره 
   6×60×60متري L-Arm  6/2 و  8×80×80متري4/2

 ناودانی راس تیر

 دارد

27500/3854 
 تا

27500/3863 
27500/8241 
27500/8239 

1398/04/13 
1398/09/14 

اصفهان، شهرك صنعتی دولت آباد، خیابان شمس  
تبریزي،بعد از نگین بار، روبروي صلصال سنگ 

  )2400×80×8( متري 4/2آرم کراس
  KVA100 تا 8 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس
  KVA200 تا12 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس

  ) mm70×70×7( یک متري  L-Arm120کراس آرم 
  سانتیمتري 60 خیابانی چراغ بازوي
  ) بال آي چشمی(  مقره زنجیره آالت یراق

  mm 700×50×5 حایل تسمه

 دارد

27500/401 
27500/7500 

 تا
27500/7503 
27500/9305 
27500/2557 

1398/08/21 
1399/04/06 

اصفهان

 (mm8×80×2400) سانتیمتري 240 آرم
 mm 4×50×700 حائل تسمه

 KVA100 تا 10 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس
  (mm8×80×2000 ) متري 2 آرم کراس

L-Arm 150 مقطع(  سانتیمتري mm7×70×70( 
  mm5×60×700 تیر راس ناودانی

 دارد

27500/7229 
27500/7191 
27500/7190 
27500/6830 
27500/6831 

شیراز،  1397/07/17

 1398/12/08 27500/10844 دارد  فوالدي ارت تسمه

/  سازندگان فهرست
سازندگان انواع آهن آالت فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز

  

    یا قطعه اراكآر

 60آرم کراس

ترانس سکوي

صنایع برق و 
 تجهیزات پارسه

 

 

تسمه حایل  
میله زمین با پوشش گالوانیزه نمره 

سکوي ترانس دو طرفه با ناودانی نمره 
4کراس آرم

 تاکو تولیدي صنایع
 

کراس
ترانس سکوي
ترانس سکوي

کراس آرم 

یراق

 برق پوالدین توانگران
 T.P.PARS پارس

آرم کراس

ترانس سکو
کراس

 Arm آرم کراس
ناودانی

فورج آذین  
 



                                                                                                                                                          
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 
  )مورد تایید شرکت محترم توانیر( )سکوي ترانس

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 ماشین قائم خ نبش جوي هفت شهریار کرج جاده
021-46893883-60 

 
021-46893860 

چهارراه  -خیابان مالصدرا  -میدان ونک  - تهران 
 3واحد  -10پالك  -کوچه بهار - شیراز 

02188614984-8 

 

02188050210 

( تهران خیابان اشرفی اصفهانی خیابان باهنر 
 286ساختمان شهاب پرواز واحد )خجسته پور

02144601238 

09126305583  
02144494573 

شهرك صنعتی  -جاده ساوه  30کیلومتر -تهران 
 F-40 پالك - 9 خیابان سرو  -نصیرآباد 

02156390394-6 
 

02156392675 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت      
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 
سکوي ترانس -حایل  -تسمه ارت  - جلوبر - کراس آرم(سازندگان انواع آهن آالت

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

١٢٢از  ٩٩صفحھ 

  KVA 110 تا 10 نمره ناودانی با دوطرفه ترانس
 5×50× 400 5×50×600و  mm 800×50×5 تسمه حایل 

 27500/11085 دارد
 تا

27500/11088 
جاده 1397/11/17

 با پوشش گالوانیزه 16سانتیمتري نمره  150 میله ارت
 mm 5×40×800تسمه حایل 

  KVA 100تا  8سکوي ترانس دو طرفه با ناودانی نمره 
  KVA 100 تا 10 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس

  KVA 50 تا 8 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس 
 mm 4×40×700ناودانی راس تیر 

  )mm8×80×80با مقطع ( 8ري نمره سانتیمت 240
 )70×70×7( مقطع با 7 نمره سانتیمتري 150 آرم

 )میلیمتر مربع 95-25(درپوش کابل خودنگهدار فشار ضعیف 
 )mm5×400×400) صفحه زمین با پوشش گالوانیزه 

  متري 1بازوي چراغ خیابانی 
  سانتیمتري 60 خیابانی چراغ بازوي

   70هادي فوالدي گالوانیزه تابیده شده اتصال سیستم زمین  

 دارد

27500/12028 
27500/12029 
27500/8657 

 تا
27500/8664 

1398/09/27 
تهران 

  میلیمتر 6ضخامت با سانتیمتر 10خارجی قطر با باسبار لوله آلومینیومی
  میلیمتر 6 ضخامت با سانتیمتر 16 خارجی قطر با باسبار 
  میلیمتر 6 ضخامت با سانتیمتر52 خارجی قطر با باسبار 

  میلیمتر 6سانتیمتر با ضخامت  20لوله آلومینیومی باسبار با قطر خارجی 

 27500/8008 دارد
2750010379 
27500/400 

1397/10/29 
خجسته پور 1398/01/21

  خانه پنج جلوبر و خانه سه و دوخانه راك
  سانتیمتري 41 خیابانی چراغ بازوي
  mm ) 80×80×8(  سانتیمتري 240 ارم
  mm ) 80×80×8(  سانتیمتري 150 ارم
  KVA 400 تا 12 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس

 1398/12/20 27500/11193 دارد
تهران 

/  سازندگان فهرست
سازندگان انواع آهن آالت فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز

  

آسیا قدرت آریا   
ترانس سکوي

تسمه حایل 

تجربه بهین  
 

میله ارت

سکوي ترانس دو طرفه با ناودانی نمره 
ترانس سکوي
 سکوي

کراس آرم  
آرم کراس

درپوش کابل خودنگهدار فشار ضعیف 
صفحه زمین با پوشش گالوانیزه 

هادي فوالدي گالوانیزه تابیده شده اتصال سیستم زمین   

تجهیز گسترش بهین  
 

لوله آلومینیومی
 آلومینیومی لوله
 آلومینیومی لوله

لوله آلومینیومی باسبار با قطر خارجی 

   پویا گستر تابان

راك
بازوي

ارم کراس
ارم کراس
ترانس سکوي



                                                                                                                                                          
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 
  )مورد تایید شرکت محترم توانیر( )سکوي ترانس

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :
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٣١
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١

 

پمپ    شمالی ، مقابل  تهران ، خیابان سهروردي
   3واحـد   ، طبقه اول ،  355بنزین، پالك 

 1568633716: کد پستی 

02188407878 

09121776036 
 

02188406802 

شهرك صنعتی -حسن آباد-اتوبان تهران قم-تهران
خیابان گل -انتهاي بلوار نگارستان-شمس آباد

 240-239پالك  4افشان

02144030485-7 

02144030051-2 

 02144030485-7 

02156233534 

 
 

  

شهرك صنعتی خیر  -جاده تهران اراك 30کیلومتر 
 خیابان مبتکران -آباد

6-08633553264 
 08633553268 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت      
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 
سکوي ترانس -حایل  -تسمه ارت  - جلوبر - کراس آرم(سازندگان انواع آهن آالت

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

١٢٢از  ١٠٠صفحھ 

 (mm5×40×700 ) حایل تسمه
 KVA100 تا 8 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس
  (mm8×80×2400 ) سانتیمتري 240 آرم

  سانتیمتري 40بازوي چراغ خیابانی 

 دارد
27500/6627 
27500/6683 
27500/6684 
27500/2955 

1397/07/11 
1398/04/13 
1398/04/11 

تهران ، خیابان سهروردي

  )mm )7×70×70 متري  L-Arm 5/1 آرم
    )mm 10×100×100 (  متري 4/2 آرم کراس

L-Arm 80 مقطع با(سانتیمتري mm7×70×70(  
  )mm8×80×80 مقطع با( 8 نمره سانتیمتري 240
  )mm8×70×70 مقطع با( 7 نمره سانتیمتري 150
    )mm 10×100×100 (  متري 2      آرم کراس

    )mm 7×70×70 (  متري 2  آرم کراس
    )mm 7×70×70 (  متري 4/2 آرم کراس

  5×40×700و  mm 800×50×5حایل 
  KVA50 تا    8 نمره ناودانی با یک طرفه ترانس
  KVA315 تا 14 نمره ناودانی با دوطرفه ترانس
  KVA100 تا 10 نمره ناودانی با دوطرفه ترانس

 جلوبر سه خانه و پنج خانه
 سانتیمتري 220و  85بازوي چراغ خیابانی 

 دارد

27500/9160 
 تا

27500/9165 
27500/10971 
27500/10972 
27500/10394 

 

1398/10/13 
1398/11/23 

 

تهران
شمس آباد

 240 آرم کراس و) 2400×80×8( سانتیمتري 240
  )2400×100×10( سانتیمتري

  KVA 250 تا 10 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس

 27500/10952 دارد
27500/10953 

1397/11/13 

 )مربع میلیمتر 05(  ضعیف فشار خودنگهدار
 1397/09/28 27500/9237 دارد

کیلومتر 

/  سازندگان فهرست
سازندگان انواع آهن آالت فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز

  

 پارسیان ارتباطات
 EPT CO تجهیز

ترانس سکوي
آرم کراس

بازوي چراغ خیابانی 

ساالر صنعت برق  

 

آرم کراس
کراس

 Arm آرم کراس
240 آرم کراس
150 آرم کراس

کراس
کراس
کراس
 تسمه
ترانس سکوي
ترانس سکوي
ترانس سکوي

بازوي چراغ خیابانی 

   ناژوان نیرو سپاهان
240 آرم کراس

ترانس سکوي

 رهشاد الکتریک
  

خودنگهدار درپوش



                                                                                                                                                          
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت      
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست
  )مورد تایید شرکت محترم توانیر( )سکوي ترانس -حایل  -تسمه ارت  - جلوبر - کراس آرم(سازندگان انواع آهن آالت فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز
 مشخصه عمومی

گواهی 
پژوهشگاه 

 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ١٠١صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

   دي نیرو آوران یراق

  )450×60×6( تیرو رأس ناودانی
    mm 700×60×6 تسمه حایل 

  mm 600×50×5 حایل تسمه
  mm 350×50×5 حایل تسمه

  ) 2400×70×7( سانتیمتري 240 آرم کراس
 )2400×80×8( سانتیمتري 240 آرم کراس

 27500/11551 دارد
 تا

27500/11556 
1397/12/01 

 خیابان شمالی، سهروردي خیابان مطهري، شهید خیابان

 20واحد 5 طبقه ایلیا، ساختمان 1 زمانی،پالك

02188537807-8 

 
02188738904 

تولیدي نور آراي 
   شمال

   mm 700×50×5 تسمه حایل 
  خانه پنج جلوبر

  ) 1200×70×7( سانتیمتري 120 آرم کراس
  )2400×80×8( سانتیمتري 240 آرم کراس و

  )450×60×6( تیرو رأس ناودانی
  KVA 100 تا 10 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس سکوي

 دارد
27500/11560 

 تا
27500/11564 
27500/4896 

1397/11/13 
1398/06/05 

 1میدان کشوري، پاساژ کشوري، واحد -بابل

02133256105 

 
02133256104 

 صنعت سازان شبکه
     نیرو وطن

  ) 2400×70×7( سانتیمتري 240 آرم کراس
  )2400×80×8( سانتیمتري 240 آرم کراس و
  mm 800×40×4 حایل تسمهو )700×60×7( حایل تسمه

  mm6×60×400 و mm 6×60×700 حایل تسمه
  KVA100 تا 10 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس سکوي

  )400×60×5( تیرو رأس ناودانی
  KVA 110 تا 8 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس سکوي

  خانه پنج جلوبر
  سانتیمتري 60 خیابانی چراغ بازوي

 KVA 110تا  8سکوي ترانس دو طرفه با ناودانی نمره 
  سانتیمتري 60بازوي چراغ خیابانی 

 دارد

27500/8866 
 تا

27500/8869 
27500/10037 

 تا
27500/10041 

1397/11/13 
1397/10/20 

 سیرجان، عباس بندر جاده 3 کیلومتر عباس، بندر
 نمایشگاه جنب دیزل، سایپا از بعد ، چهچکور

 االنبیاء خاتم کامیون

07632568131 

 

07632568074 



                                                                                                                                                          
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت      
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست
  )مورد تایید شرکت محترم توانیر( )سکوي ترانس -حایل  -تسمه ارت  - جلوبر - کراس آرم(سازندگان انواع آهن آالت فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز
 مشخصه عمومی

گواهی 
پژوهشگاه 

 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ١٠٢صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

گستران آواي فلز 
   عرفان

 mm 800×400×5تسمه حایل 
  ) 1500×70×7(سانتیمتري  با مقطع  150کراس آرم 

 )mm 70×70×7 مقطع( سانتیمتري L-Arm     60  آرم کراس
  )700×60×5(ناودانی رأس تیرو 

 27500/1249 دارد
 تا

27500/1251 
  آباد کین-میانرود شهرك_شیراز 1398/12/18

09177134843 

 
07138317248 

 توس شبکه ابتکار
   رعد

  میلیمتر 70 مقطع سطح با دار روکش کابل سیلیکونی مقره باندینگ
  میلیمتر 120 مقطع سطح با دار روکش کابل سیلیکونی مقره باندینگ

 85پالك  3مشهد، بزرگراه شهید چراغچی کشاورز  1398/01/14 27500/149 دارد
05136518409 

 05136905131 

آذرخش گستران تالر 
   سربند

  خانه 5جلوبر و      راس تیر
  mm 700×50×5 حایل تسمه

  10 نمره فاز سه آمپر کیلوولت 200 طرفه دو ترانس سکوي
  mm 70×70×7متري   2/44کراس آرم 

 27500/7996 دارد
 تا

27500/7998 
1398/09/07    

 پروفیل و گالوانیزه
   گنبد ممتاز

   )mm 7×70×2440 ( سانتیمتري 244 آرم کراس
   )mm 7×70×70  مقطع با(  سانتیمتريL-Arm  70  آرم کراس

  پنج جلوبر
  خانهKVA 200 تا 10 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس سکوي 

 
 دارد

27500/5285 
27500/5286 
27500/5287 

 شهرك صنعتی گنبد 2شهرك صنعتی گنبد سرو 1398/06/14

09111715268 

 
 

یراق صنعت تولیدي 
   ایرانیان افرا

   )  mm 7×70×70 (سانتیمتري 240کراس آرم   
   )mm 7×70×70 (سانتیمتري 150 آرم کراس

   )mm 7×70×70 (سانتیمتري L-Arm 120   آرم کراس
  )mm 7×70×70 (سانتیمتري  L-Arm 1   آرم کراس

 متري 2بازوي چراغ خیابانی 
  mm 5×60×700ناودانی راس تیر 

  KVA 315 تا 14 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس سکوي
  ) mm ) 800×50×5   حایل سمهت

 
 دارد

27500/7348 
27500/7349 
27500/2977 
27500/2979 

1398/08/16 
1399/04/20 

 دست آباد، بهرام ساوه، جاده 15 کیلومتر تهران،
 نیروگاه، خیابان آباد، عباس شهرك به نرسیده چپ،

 3 پالك راست دست ششم متري 12 انتهاي
  

02156538340 
09121077847 

 

56538339021  



                                                                                                                                                          
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت      
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست
  )مورد تایید شرکت محترم توانیر( )سکوي ترانس -حایل  -تسمه ارت  - جلوبر - کراس آرم(سازندگان انواع آهن آالت فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز
 مشخصه عمومی

گواهی 
پژوهشگاه 

 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ١٠٣صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

یراق گستر سپاهان 
   آراد

 kN 70شکل 
 mm 5×50×700تسمه حایل 

  10کیلوولت آمپر سه فاز نمره  250سکوي ترانس دو طرفه 
  )mm 6 × 60 × 600( متري سانتی 70 آرم ال

  )mm8×80×2400( سانتیمتري 240 آرم کراس
  mm5×60×430 تیر راس ناودانی
  متري 2 خیابانی چراغ بازوي

 
 دارد

27500/9095 
27500/9092 
27500/9093 
27500/9094 
27500/9950 
27500/9951 
27500/9952 

1398/10/12 
1399/12/06 

 بنزین پمپ از بعد-آباد حبیب جاده اول - اصفهان
 - شمس باسکول کوچه- 110

 حدیث بست بن

03135491907 

 
03135491907 

   تسمه ارت فوالدي   ارت سپاهان نیرو
  1398/08/20 27500/7451 دارد

 
  

   کوثر برق هادي

  KVA 400 تا 14 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس سکوي
  KVA 200 تا 12 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس سکوي
  )70×70×7( مقطع با 7 نمره سانتیمتري 240 آرم کراس
  )70×70×7( مقطع با 7 نمره سانتیمتري 150 آرم کراس

 27500/11832 دارد
27500/11831 
27500/11830 

1397/12/08 

 امیر پارك مقابل مهدیه، خیابان ابتداي اسالمشهر،

 641پالك کبیر،

  

56127329021 

09123846980  

02142693188 

   یراق پارس تولیدي

  )mm7×70×2000(  متري 2 آرم کراس
  )mm5×40×800(  حایل تسمه
  mm 5×60×700 تیر راس ناودانی

  ) mm6×400×600(  سانتیمتري L-Arm60 آرم کراس
  )mm7×70×1500(  متري 5/1 آرم کراس
  )mm7×70×2400(  متري 4/2 آرم کراس

 27500/3333 دارد
 تا

27500/3340 
1399/04/31  

 

 

 

   آریا کوثر پارس توان
  ) چشمی شیکل(  مقره زنجیره آالت یراق

  mm600×60×6 تیر رأس ناودانی
 27500/1185 دارد

27500/1192 
1399/02/26 

 بین اردیبهشت، بلوار صفادشت، صنعتی شهرك
 246 پالك غربی، دهم و نهم خیابان

02165421612-20 
 02165421638 



                                                                                                                                                          
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت      
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست
  )مورد تایید شرکت محترم توانیر( )سکوي ترانس -حایل  -تسمه ارت  - جلوبر - کراس آرم(سازندگان انواع آهن آالت فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز
 مشخصه عمومی

گواهی 
پژوهشگاه 

 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ١٠٤صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

   شایان سازان فرآورده

  خانه دو راك
  8 نمره متري 2/  4 آرم کراس
  بلند پایه کوتاه سوزنی مقره میله

  سرتیر بلند مقره میله
  کوتاه سوزنی مقره میله

  )بشقابی مقره زنجیره آالت یراق(آي وساکت چشمی بال،شیکل،مهره آي
 80 حایل تسمه و 50KVA تا جوشی یکطرفه ترانسفورماتور سکوي

  4 پهناي با 5 نمره سانتیمتري
  متري یک خیابانی چراغ بازوي
  14 نمره مس روکش با زمین میله
  16 نمره مس روکش با زمین میله

 27500/1178 دارد
 تا

27500/1183 
1399/02/26 

  تهران
  شرقی تیموري خ امام یادگار ابتداي آزادي خیابان -

 

02166027171 

09123853580 

 

02166049279 

   شایان نیروي یراق

  خیابانی چراغ بازوي
  14 نمره زمین میله
  16 نمره زمین میله

  4 ضخامت با 5 نمره سانتیمتري 80 حایل تسمه
  کوتاه سوزنی مقره میله

 مقره زنجیره آالت یراق)آي وساکت چشمی بال،شیکل،مهره آي
  (بشقابی

  ) 80×  80×  8(  8 نمره متري 2/  4 آرم کراس
  خانه دو راك
  خانه سه راك

 27500/1189 دارد
 تا

27500/1198 
1399/02/26 

 تیموري خ امام یادگار ابتداي آزادي خیابان - تهران
   شرقی
  

66027171021 
09123853580 

 

 

02166049279 



                                                                                                                                                          
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت      
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست
  )مورد تایید شرکت محترم توانیر( )سکوي ترانس -حایل  -تسمه ارت  - جلوبر - کراس آرم(سازندگان انواع آهن آالت فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز
 مشخصه عمومی

گواهی 
پژوهشگاه 

 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ١٠٥صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

  آکام گستر یراق
 

    7×70×70 متري L-Arm-5/1 آرم کراس
  7×70×70 متري 5/1 آرم کراس

  7×70×70 متري سانتی L-Arm 75 آرم کراس
  7×70×70 متري2 آرم کراس
  7×70×70 سانتیمتري 75 آرم کراس

  متري 1/5 خیابانی چراغ بازويو متري 3 خیابانی چراغ بازوي
  متري سانتی 85 خیابانی چراغ بازوي
  mm 5×50×800 حایل تسمه
  mm 5×50×400 حایل تسمه
  mm 6×50×800 حایل تسمه
  mm 7×50×400 حایل تسمه

  KVA 110 تا10 نمره ناودانی با طرفه دو ترانسفورماتور سکوي
  KVA 152 تا 21 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس سکوي
  KVA 111 تا 10 نمره ناودانی با طرفه دو ترانسفورماتور سکوي

 27500/3544 دارد
 تا

27500/3548 
1398/04/28 

جاده کرج شهریار شهرك صنعتی زرین دشت  
متري  12منطقه هفت جوي خیابان ایرانیان خیابان 

 یاس 

 02146893658-59 

 02146893658-59  

 نیرو الکتروبرق تعاونی
   فارس

   )mm  7 ×70  ×2000 ( متري 2 آرم کراس
   )mm 7×70×1500 ( متري 5/1 آرم کراس

   ) mm  6×400×600 ( سانتیمتري L-Arm  60  آرم کراس
   )mm 6 ×400×1100 ( سانتیمتري L-Arm  110  ارم کراس
  اوت کات جهت) mm  7 ×70×2400 (  متري 4/2 آرم کراس

  KVA 100 تا 8 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس سکوي
   mm 6 ×60 ×2700  تابلو پشت نبشی
   ) mm  5×40×820 (  حایل تسمه
   )mm 5  ×40  ×700 ( حایل تسمه

 27500/2561 دارد
 تا

27500/2564 
1399/04/06 

استان فارس ، شهرستان گراش ، میدان شهید 
 35، واحد  2طبقه بهشتی ، ساختمان سیمرغ ، 
 اداري

07152455181 
09171397685 

 

07152455181 
 



                                                                                                                                                          
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت      
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست
  )مورد تایید شرکت محترم توانیر( )سکوي ترانس -حایل  -تسمه ارت  - جلوبر - کراس آرم(سازندگان انواع آهن آالت فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز
 مشخصه عمومی

گواهی 
پژوهشگاه 

 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ١٠٦صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

   تیرازیس ابتکار آرمان

    7×70×70 متري 5/1   آرم کراس
    7×70×70 متري 2   آرم کراسو

  و7×70×70 متري 2/4   آرم کراس
    8×80×80 متري 2/4   آرم کراس

  1500×  70×  7 آرم الو 1100×  60×  6 آرم و ال 600×  60×  6 آرم ال
  آمپر کیلوولت 50 فاز تک پایه تک ترانس سکوي

  10 نمره فاز سه آمپر کیلوولت 250 طرفه دو ترانس سکوي
  تیر  متري و راس 2/  7 اي دروازه تابلو پشت نبشی

  و mm 5×40×820 حایل تسمه 
  mm 5×40×700 حایل تسمه

 27500/94 دارد
 تا

27500/99 
1399/01/18    

 آرتین مهندسی فنی
   البرز توان

   )70×70×7   مقطع با(  سانتیمتريL-Arm  75  آرم کراس
  متري یک خیابانی چراغ بازوي

  KVA50 تا)  متري 5/1(10 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس سکوي
  KVA100 تا)  متري 3(10 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس سکوي
  KVA315 تا)  متري 3(12 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس سکوي
  KVA500 تا)  متري 3(14 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس سکوي

  )mm7×70×2400( متري 4/2 آرم کراس
  )mm7×70×1500( متري 5/1 آرم کراس

  )mm 5×50×400( حایل تسمه

 دارد
27500/4083 
27500/4134 
27500/4135 

1399/05/21 
 گاراژ جعفریه، شهرك ابتداي مالرد، جاده شهریار،

 رضایی
  

65672511 
09122606744 

 

 

65412511 

 آراد کاوش پی
  

  مربع میلیمتر 50 مقطع سطح با دار روکش کابل سیلیکونی مقره باندینگ
  مربع میلیمتر 70 مقطع سطح با دار روکش کابل سیلیکونی مقره باندینگ
  مربع میلیمتر 120 مقطع سطح با دار روکش کابل سیلیکونی مقره باندینگ

 1399/12/13 27500/10128 دارد
کرج، ابتداي جاده محمد شهر، بعد از زیرگذر راه آهن،  

6روبروي پمپ بنزین، کوچه گلبادي، قطعه . 

 02636707206 
02122981396 

 
 02636707207 



                                                                                                                                                          
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت      
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست
  )مورد تایید شرکت محترم توانیر( )سکوي ترانس -حایل  -تسمه ارت  - جلوبر - کراس آرم(سازندگان انواع آهن آالت فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز
 مشخصه عمومی

گواهی 
پژوهشگاه 

 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ١٠٧صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

   نیروآریا یراق

  KVA 400 تا 14 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس سکوي
  KVA 200 تا 12 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس سکوي
  KVA 100 تا 10 نمره ناودانی با طرفه دو ترانس سکوي

  )mm8×80×80( سانتیمتري 240 آرم کراس
  )mm8×80×80( سانتیمتري 150 آرم کراس

  )mm 7 × 70 × 70( سانتیمتري L-Arm 70 آرم کراس
  mm4×60×700 تیر راس ناودانی
  متري 5/1 خیابانی چراغ بازوي

 دارد
27500/10172 

 تا
27500/10175 

 

1399/12/14 
 3جاده تهران شهرك صنعتی شماره  20کیلومتر 

  206خیابان 

08633553954  
09332623174 

 

08633553954 

  تاکو تولیدي صنایع
  )توان آوران کوشش(

  mm5×60×480 تیر راس ناودانی
  )شیکل( مقره زنجیره آالت یراق

 27500/10541 دارد
27500/10542 

1399/12/22 
 -344 صندوق پستی  -خمینی شهر -اصفهان

84175  
03195022356-8 

 03195022359 

 سپاهان صنعت یراق
  افرا

  ) mm8 × 80 × 80( متري 2/  4 آرم کراس
  ) mm8 × 80 × 80( متري 3 آرم کراس

  ) mm7 × 70 × 70 مقطع(سانتیمتري L-Arm 75 آرم کراس
  ) mm7 × 70 × 70( متري 1/  5 آرم کراس

  mm5 × 50 × 800 حایل تسمه
  فوالد ارت تسمه

  ) mm5 × 600 × 600(  گالوانیزه پوشش با زمین صفحه
  KVA100 تا 10 نمره ناودانی با دوطرفه ترانس سکوي
  KVA250 تا 12 نمره ناودانی با دوطرفه ترانس سکوي

 

27500/10614 
 تا

27500/10617 
 

1399/12/26 
شهریار فردوسیه بلوار امام خمینی جنب بنگاه  تهران

  110تخت جمشید پ 

02146892499 

 

02146892499 

 برق صنایع مهندسی
 02188727148  تهران 1399/12/27 27500/10654 دارد  AZARTU مدل RTU   کلید آذر برق صنایع

 02188714563 

 SR-300مدل   RTU   سازگان ارتباط
 1399/11/13 27500/9344 دارد

تهران ، خیابان سهروردي شمالی ، خیابان هویزه 
  40شرقی ، پالك 

02188764741  
02188762960   
02187766707  



                                                                                                                                                           
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 
  )تایید شرکت محترم توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

اتوبان بابل به قائمشهر کدپستی  7کیلومتر 
4118934571  

01132334366 
  

01132335903 

اصفهان، شهرك صنعتی دولت آباد، خیابان شمس 
 تبریزي،بعد از نگین بار، روبروي صلصال سنگ سپاهان

 245837140 031 

  89772274 021  

خمینی جنب بنگاه تهران شهریار فردوسیه بلوار امام 
  110تخت جمشید پ 

02146892499 
 02146892499 

 -344 صندوق پستی  -خمینی شهر -اصفهان

84175  

03195022356-8 

 
03195022359 

 بنزین پمپ از بعد-آباد حبیب جاده اول - اصفهان
  حدیث بست بن- شمس باسکول کوچه110

03135491907 
 03135491907 

-کوچه برنا-شیخ بهایی جنوبی- مالصدرا-ونک-تهران
  2واحد -طبقه اول-1پالك 

02188037023 
 

02188037035 
 -جاده تهران اراك شهرك صنعتی خیر آباد 30کیلومتر 

 خیابان مبتکران

6-08633553264 
  08633553268 

بلوار  -شهرك صنعتی صفادشت -تهران: آدرس 
 246پالك  -بین خیابان نهم و دهم  -اردیبهشت 

02165421612  
09193672286  

 
02165421638  

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت     
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/ 
تایید شرکت محترم توانیرمورد (پیچ و مهرهسازندگان انواع  فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

١٢٢از  ١٠٨صفحھ 

  M16/350- M16/300 پیچ دم خوکی براکتی 
  M16/350 چشمی پیچ

  M16/250-M16/350-M16/400 رزوه یکسر
  M16/300-M16/350-M16/450 رزوه سر

 دارد
27500/9172 

  تا
27500/9171 
27500/10177 

1398/10/12 
1399/12/14 

کیلومتر 

   2000 -16پیچ چشمی مهار 
 1398/04/13 27500/3854 دارد

اصفهان، شهرك صنعتی دولت آباد، خیابان شمس  
تبریزي،بعد از نگین بار، روبروي صلصال سنگ سپاهان

 400/14M -450/14M رزوه سر دو 
 1397/07/17 27500/6874 دارد

تهران شهریار فردوسیه بلوار امام 

   M16/300 رزوه یکسر پیچ
   M16/350 رزوه دوسر پیچ 

  M16/350 رزوه یکسر پیچ
  M16/450-M16/350 خوکی دم پیچ

 27500/2556 دارد
27500/2557 
27500/2559 

1399/04/06 
اصفهان

 M/16 270 رزوه سر یک پیچ
 M/16 360 رزوه سر دو پیچ
  M/16 500 خوکی دم پیچ

 1398/10/12 27500/9093 دارد
اصفهان

110 -

 27500/6315 دارد  M12/300 خوکی دم پیچ
27500/6316 1397/07/03 

تهران

  M16/350 خوکی دم پیچ
   M14/400 رزوه دوسر پیچ

 1397/08/08 27500/7504 دارد
کیلومتر 

  M16/300 –M350-16 دم خوکی 
  M16/350-M16/450 رزوه سر دو 
  M16/300-M16/350  رزوه یکسر 

  M16/250 خوکی دم پیچ

 27500/9697 دارد
27500/9697 

آدرس  1397/09/16
اردیبهشت 

/  سازندگان فهرست

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز

  

 مازیار صنعت بابل

  

پیچ دم خوکی براکتی 

یکسر پیچ
سر دو پیج

صنایع برق و تجهیزات 
  پارسه

 

 سپاهان صنعت یراق
 پیچ   افرا

  تاکو تولیدي صنایع
  )توان آوران کوشش(

پیچ

 سپاهان گستر یراق
 YGO آراد

هونام نور گستران افق   

الکتریک رهشاد  
 

 تپکو توان پارس کوثر آریا

 پیچ
پیچ
 پیچ



                                                                                                                                                           
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت     
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/  سازندگان فهرست
  )تایید شرکت محترم توانیرمورد (پیچ و مهرهسازندگان انواع  فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز
 مشخصه عمومی

گواهی 
پژوهشگاه 

 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ١٠٩صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

ارتباطات پارسیان 
 EPT  CO تجهیز

  M16/250 –M450-16 رزوه یکسر پیچ
  M16/550-M16/300-M16/400 رزوه سر دو پیچ
  M16/350 –M250-16- M300 -16 دم خوکی پیچ

 27500/9114 دارد
27500/9955 
27500/311 

1397/09/23 
1398/01/19 

پمپ    شمالی ، مقابل  تهران ، خیابان سهروردي
   3واحـد   ، طبقه اول ،  355بنزین، پالك 

 1568633716 :کد پستی 

02188407878 

09121776036  

02188406802  

  یراق آوران نیرو دي
 M16/350 –M250-16 دم خوکی پیچ

  M16/500 –M400-16–M300 -16 رزوه دوسر پیچ
  M16/350 –M250-16 رزوه یکسر پیچ

 27500/11556 دارد
27500/11555 
27500/11554 

1397/12/01 
 خیابان شمالی، سهروردي خیابان مطهري، شهید خیابان

 20واحد 5 طبقه ایلیا، ساختمان 1 زمانی،پالك

02188537807-8 
 02188738904  

شایان سازان فرآورده   

  M14/300 رزوه یکسر پیچ
  M16/300 رزوه دوسر پیچ
  M16/300 براکتی خوکی دم پیچ

  M16/200 رزوه یکسر پیچ
  16- 1800 مهار چشمی پیچ

 1399/02/26 27500/1176 دارد
خیابان ستارخان خیابان شادمهر بعد از چهارراه نصرت 

  طبقه دوم 12خیابان نیک روش فرد کوي آرام شماره 

02156584190  

 

02156584196  

شایان نیروي یراق   

  M16/300 خوکی دم پیچ
  M14/300 رزوه یکسر پیچ
  M16/300 رزوه دوسر پیچ
  1800 – 16 مهار چشمی پیچ
  M16/200 رزوه یکسر پیچ

 27500/1197 دارد
27500/1104 

1399/02/26 
 تیموري خ امام یادگار ابتداي آزادي خیابان - تهران

   شرقی
  

66027171021 
09123853580 

 
 

02166049279  

یراق پارس تولیدي   1399/04/31 27500/3336 دارد  M16/350 خوکی دم پیچ  
  

   



                                                                                                                                                               
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت 
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(مقره فشار متوسط انواع سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ١١٠صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

سامانه هاي نوین 
 افرا

  

 - Cleviseو یراق  16mm، قطر هسته  648mmبا طول  70KN  ،36KVکششی / مقره کامپوزیتی آویزي 
Tongue 

 چترکه با فاصله SCL=5KN  ،MDCL=3KN  ،9، با نیروهاي  DP-35مدل  36KVمقره کامپوزیتی اتکایی خط 
 Tongueو یراق  16mm، قطر هسته  563mmبا طول  70KN  ،24KVکششی / مقره کامپوزیتی آویزي 

Clevise - 
چترکه با فاصله  MDCL=3KN 7و  SCL=6KN، با نیروهاي  DP-28مدل  24KVمقره کامپوزیتی اتکایی خط 

 خزشی ،
      438,8mm  و طول    660mm  چترك متناوب و فاصله خزشی  7با    70KN , 24KV  کششی /آویزي  کامپوزیتی  مقره

چترکه با  MDCL=2KN   ،7 و   SCL=5KN با نیروهاي    DP24-Rod26مدل   20KV  اتکایی خط   کامپوزیتی  مقره  
      660mm  فاصله خزشی 
  

 27500/2085 دارد
27500/2419 
27500/2556 

1398/10/03 
1398/06/30
1398/04/26 

 شیرازمنطقه ویژه اقتصادي: کارخانه  
   شیراز

شیراز، بلوار چمران، : دفتر مرکزي 
، ساختمان 3خیابان محمودیه، کوچه 
 سامان

0711-6540778-
6540636  

  

0711-6540621-
6540829  

  مقره سازي آرمان
 

  FXBW400KV - 210KN مدل    400KV , 210KN    کششی/ مقره هاي کامپوزیتی آویزي 
  FXBW400KV - 160KN مدل    400KV , 160KN    کششی/ مقره هاي کامپوزیتی آویزي 
  FXBW400KV - 120KN مدل    400KV , 120KN    کششی/ مقره هاي کامپوزیتی آویزي 
  FXBW230KV - 160KN مدل    230KV , 160KN    کششی/ مقره هاي کامپوزیتی آویزي 

  -FXBW63KV مدل    1250mm  به طول    63KV , 120KN   کششی/آویزي کامپوزیتی هاي مقره
120KN  

 FXBW132- 120KN مدل    1850mm  به طول    132KV , 120KN  کششی /آویزي کامپوزیتی هاي مقره
 FXBW132- 120KN مدل    1680mm  به طول     132KV , 120KN  کششی/آویزي کامپوزیتی هاي مقره
 FXBW63KV- 120KN مدل    1250mm  به طول    63KV , 120KN   کششی/آویزي کامپوزیتی هاي مقره
  FXBW63KV- 120KN مدل    1065mm  به طول    63KV , 120KN   کششی/آویزي کامپوزیتی هاي مقره

 دارد
27500/1074

2 
1397/11/09 

خیابان شریعتی باالتر از دو  -تهران 
راهی قلهک کوچه صدیق بن بست باب 

  3واحد  1الحوائج پالك 

 

02122904823 

 

02122904825 



                                                                                                                                                               
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت 
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(مقره فشار متوسط انواع سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ١١١صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

صنعتی درود کلید 
 برق

 D   K 

 )میلیمتر 780کیلونیوتن و فاصله خزشی  5کیلوولت با بار خمشی  36( مقره سیلیکونی اتکائی خط
 )میلیمتر 550کیلونیوتن و فاصله خزشی 5کیلوولت با بار خمشی  24( اتکائی خطمقره سیلیکونی 

 )میلیمتر 1015کیلونیوتن و فاصله خزشی  70کیلوولت ،  36( کششی/مقره سیلیکونی آویزي 
 ) میلیمتر 634کیلونیوتن و فاصله خزشی  70کیلوولت ،  24( کششی/مقره سیلیکونی آویزي 

چترکه متناوب با فاصله KN3  MDCL =  ،kV   24, 5و    = KN 5 SCLبا نیروهاي (   مقره کامپوزیتی اتکایی خط 
 )mm   300 و طول   mm  550 خزشی

چترکه متناوب با فاصله  KN3  MDCL =  ،kV   24   ،5و    = KN 5 SCLبا نیروهاي (مقره کامپوزیتی اتکایی خط 
 ) mm   300 و طول   mm   600 خزشی

چترکه متناوب با فاصله  KN3  MDCL =  ،kV   36 ،7و    = KN 5 SCLبا نیروهاي  ( مقره کامپوزیتی اتکایی خط 
 ) mm   420 و طول   mm   1000خزشی 

  )mm    433 و طول  mm  680 چترك متناوب و فاصله خزشی 6با    KV   24 KN,70( کششی/ مقره کامپوزیتی آویزي 
  ) mm  603  طول  و  mm  1140چترك متناوب و فاصله خزشی11با   KV   36 KN , 70(کششی/ آویزيمقره کامپوزیتی 

-TS/210-4200-SB و  TS/210-5170-SB-41 مدلهاي    210kN , 400kV  کششی /هاي کامپوزیتی آویزي مقره
     TS/210-3355-SB-25 و    33

-TS/210-2590-SB و        TS/210-3150-SB-41 مدلهاي    210kN , 230kV  کششی /هاي کامپوزیتی آویزي مقره
     TS/210-2100-SB-25 و    32

-TS-160-1655-SB و   TS/160-2000-SB-41 مدلهاي    160kN ,132kV  کششی /هاي کامپوزیتی آویزي مقره
     TS/160-1375-SB-25 و     32

   TS/120-956-SB-33 و   TS/120-1095-SB-40 مدلهاي    120kN,63kV  کششی /هاي کامپوزیتی آویزي مقره

 دارد
27500/9853 

  تا
27500/9856 

 

99/12/04   

جاده قدیم کرج قزوین بعد از سه راه 
نظر آباد نرسیده به پل سیمان سمت 

 3331914559چپ کد پستی 

5-02645382153 
 

  تعادل نیروي سپهر
 

 راقیو  600mm یچترك متناوب و فاصله خزش 6با   70KN 20KV,  یکشش/  يزیآو یتـیمقره کامپوز
Tongue- Clevise  

چترکه با  MDCL=4KN 5و  SCL=7KN يروهای، با ن 24-6مدل   20KVخط  ییاتکا یتیمقره کامپوز
  560mm یفاصله خزش

 1398/02/18 27500/1252 دارد
کوچه  شهریار، خیابان وحدت اسالمی ،
  40شهید احمد فرجی ، پالك 

02165251454  

 02165292199  



                                                                                                                                                               
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت 
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(مقره فشار متوسط انواع سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ١١٢صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :
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٣١

/٠
١

 

  تابان نیرو شیراز

  

میزان بار خمشی مشخص شده  :با مشخصات DPL4-24Lکیلوولت مــدل  20مقره کامپوزیتی اتکایی خط 
SCL=3,6KN  ماکزیمم بارطراحی خمشی ،MDCL=2,5 KN 5  550  خزشی ، فاصلهmm  فاصله ،

  عدد 4، تعداد چترکها  230mmجرقه
میزان بار خمشی مشخص شده : با مشخصات  DPL5-36Lکیلوولت مدل  33مقره کامپوزیتی اتکایی خط

SCL=3KN  ماکزیمم بار طراحی خمشی ،MDCL=2,5KN  5   700  ، فاصله خزشیmm  فاصله جرقه ،
290mm عدد   5، تعداد چترکها 

  DPL6-24کیلوولت مدل  24کششی / مقره کامپوزیتی آویزي 
  DPL8-36کیلوولت مدل  36کششی / مقره کامپوزیتی آویزي 

میلیمتر و شماره کاتالوگ  960چترکه باحداقل فاصله خزشی  36KV  ،  5,5KN    ،8 مقره کامپوزیتی اتکایی خط
 DPL8-36L    

-DPL400/210و  DPL400/210-143BSمدلهاي  210kN,400kVکششی / مقره هاي کامپوزیتی آویزي 
127BS  وDPL400/210-111BS   

-DPL230/210و  DPL230/210-81BSمدلهاي  210kN , 230kVکششی / مقره هاي کامپوزیتی آویزي 
73BS  160و مقرهkN,230kV  مدلDPL230/160-65BS    

 Ball-Socketو یراقهاي  2690mmبا فاصله خزشی ) چترکه متناوب 63KV ,120KN )21کششی / مقره کامپوزیتی آویزي 
  DPL9-36میلیمتر و شماره کاتالوگ  1120چترکه با فاصله خزشی  70KN،36KV  ،9کششی  / مقره کامپوزیتی آویزي 

 دارد

27500/8608 
27500/8604 
27500/8605 
27500/8603 
27500/8607 

 منطقه ویژه اقتصادي - مشهد  1397/9/09 

05136249270 

 

05136246531 

  پرتو مانه
 

-Pکاتالوگ  شماره با میلی متر 2230کیلونیوتن باحداقل فاصله خزشی  9کیلوولت با تحمل نیروي خمشی  63سرامیکیمقره اتکایی 
  C10-325ومدل  10325

 CAT-K2420AAمیلیمتر و شماره کاتالوگ  750چترکه با فاصله خزشی  70KN , 24KV ،9کششی /مقره کامپوزیتی آویزي 
  120-0201میلیمترمدل  295له خزشـــی با فاص 120KNمقره بشقــابی سرامیکی 

  0201-80کاتالوگ وشماره متر میلی 295 خزشی فاصله با کیلونیوتن 80 سرامیکی بشقابی مقره
 0201-70کاتالوگ وشماره متر میلی 295 خزشی فاصله با کیلونیوتن 70 سرامیکی بشقابی مقره

  متر  میلی205متر و ارتفاع  میلی 432خزشی   با فاصلهکیلونیوتن  6/13کیلوولت  ،  20سرامیکی یکپارچه   سوزنی مقره
چترکه با MDCL=3KN   ،7 و   SCL=12KN ، با نیروهاي   FPQ-24/12,5(24800U) مدل     24KV  مقره کامپوزیتی اتکایی خط 

  34mm  و قطر هسته    613mm  فاصله خزشی 
  Ball-Socket یراق و 280mm بشقاب قطر و 370mm خزشی فاصله با U160B مدل 160kV بشقابی اي شیشه مقره

   280mm بشقاب قطر ، 370mm خزشی فاصله ، kN210 سرامیکی بشقابی مقره
  Ball-Socket ویراق 170mm اسپیسینگ و

 دارد

27500/1091
1 
 تا

27500/1091
3 

27500/3350 
27500/5790 
27500/8538 
27500/10619 

1398/10/6 
1398/09/22 
1399/12/26 

 -صنعتی شکوهیهقم شهرك 
انتهاي بلوار بهشتی نبش مطهري خ 

 2ون 

 

8-02533342457 

  02533342137 
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97/12/15 

 -صنعتی علی آبادشهرك  -زنجان 
کدپستی  -خ سهروردي -فاز سوم 

44131-45331 

0243-2221772 

  
0243-2221773  

1397/12/15 
تهران خیابان بهشتی، خیابان 
 50صابونچی، کوچه مبینی، پالك 

 غربی طبقه سوم

02188751498  
02188744316 

 

02188533253 

 

 1398/07/22 
1398/07/17  
1399/12/01  

جنوبی، کوچه نیلوفر، خیابان بهار 
  33شماره 

ساوه شهر صنعتی کاوه : کارخانه 
 خیابان آزادي خیابان ششم

٧٧٥٢٨٦٤٢٣021 

 
02177523311  

1399/4/31 
1397/09/13 

شهرك صنعتی سگزي فاز دوم 
شرقی  10متري شرق فرعی  360

در ضلع جنوبی خ  1در امتداد خ 
 اخیر استیجاري

   

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت 
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/ 

مورد تایید شرکت محترم توانیر(مقره فشار متوسط انواع سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

١٢٢از  ١١٣صفحھ 

 27500/12088 دارد متر  میلی 165متر و ارتفاع  میلی 432خزشی   کیلونیوتن با فاصله 6/13کیلوولت  ،  20

 280mm بشقاب قطر 442mm خزشی فاصله با U120BP مدل 120KN مهی
  Ball-Socket یراقهاي و

 - 120KN مدل U120B 320 خزشی فاصله باmm 255 قطربشقابmm و 
  Ball-Socket یراقهاي

- 70KN  مدلU70BL  320با فاصله خزشیmm  255و قطر بشقابmm  و
  Ball-Socketیراقهاي 

 دارد

27500/12668 
 و

27500/204 
27500/2556 

  525mmو حداقل فاصله خزشی  0226با شماره کاتالوگ  160KNمقره بشقابی سرامیکی مهی  
       744mm   خزشی فاصله حداقل و   420mm   طول ، 0420 مدل  24kV/8kN    سرامیکی
 295mmو فاصله خزشی  0207-  80با شماره کاتالوگ  80KNسرامیکی مقره بشقابی 

 295mmو فاصله خزشی  0204با شماره کاتالوگ  70KNمقره بشقابی سرامیکی 
  330mmو قطر بشقاب  525mm، فاصله خزشی  Z-0236با شماره کاتالوگ  210KNمقره بشقابی سرامیکی مهی 
160kV مدل U160BP 545 خزشی فاصله باmm 325 بشقاب قطر وmm یراق و Ball-Socket  
160kV مدل U160BL 370 خزشی فاصله باmm 280 بشقاب قطر وmm یراق و Ball-Socket  

  دارد

27500/6290 
27500/6289 
27500/6291 
2500/6425 
2500/9789 

 
 

 یراقهاي  و میلیمتر  736 خزشی  فاصله با چترکه 7 وKN 70 KV 24 کششی/
Tongue – Clevis  

و   1150mm خزشی با فاصله  چترك متناوب  11با 70KN   ، 36KVکششی 
  475mmطول یراق تا یراق 

چترکه با فاصله  MDCL=3KN 9و  SCL=5KN، با نیروهاي   36KVمقره کامپوزیتـی اتکایی خط 
  1080mmخزشی 

چترکه با فاصله  MDCL=3KN 7و  SCL=6KN، با نیروهاي   24KVمقره کامپوزیتـی اتکایی خط 
   850mmخزشی 

 دارد

27500/3331 
27500/3332 
275000//620

9 
27500/8685 

/  سازندگان فهرست

      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

  

مقره سازي صدف 
 گستر زنجان

 

سرامیکی   سوزنی مقره

   پارس مقره

مهی اي شیشه بشقابی مقره

 اي شیشه بشقابی مقره

مقره بشقابی شیشه اي 

 مقره سازي ایران
  

مقره بشقابی سرامیکی مهی  
سرامیکی اتکایی مقره

مقره بشقابی 
مقره بشقابی سرامیکی 

مقره بشقابی سرامیکی مهی 
160 بشقابی اي شیشه مقره
160 بشقابی اي شیشه مقره

اسپادانا عایق پلیمر   

آویزي  کامپوزیتی مقره

کششی /آویزي مقره کامپوزیتی 

مقره کامپوزیتـی اتکایی خط 

مقره کامپوزیتـی اتکایی خط 



                                                                                                                                                               
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت 
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(مقره فشار متوسط انواع سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ١١٤صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 صفدر نسبی
شرکاء و ساسانی  

 

 -Clevis یراقهاي و 655mm عایقی وطول ساده چترك 12با 120KN,63 KV کششی/آویزي کامپوزیتی  مقره
Tongue  

 -Clevis یراقهاي و 905mm عایقی وطول ساده چترك17با 120KN,132KVکششی/آویزي کامپوزیتی  مقره
Tongue  

  کیلونیوتن 70 ، کیلوولت 33 و کیلونیوتن 70 ، کیلوولت 20 کششی/آویزي کامپوزیتی هاي مقره 

 دارد
27500/10367 
27500/10368 

 
1399/12/19 

 شهیدلشگري اتوبان 20کیلومتر
 1بلوار سایپا کارخانه روبروي

 22پالك

02144195858 

 02144195858  

 سازه بسپار تولیدي
   الوند

    S/670/7 مدل میلیمتر 480 طول و میلیمتر  670خزشی  فاصله با 70KN,24KV کششی/آویزي  کامپوزیتی  مقره
  S/800/9 طراحی میلیمتربانوع 530ارتفاع و میلیمتر  800خزشی بافاصله70KN,24KVکششی/آویزي کامپوزیتی مقره

  P/730/5 مدل   7KN , 24KV خط اتکایی کامپوزیتی مقره

 27500/5593 دارد
27500/5592 
27500/5591 

99/07/10 

 _خیابان شهید کالهدوز  - تهران 
 _خیابان بهرنگ  _خیابان آقامیري 

 12واحد _طبقه  9پالك 

02122781909 
 

02122781909 

   سیمکاتک

میلیمتر مدل  398میلیمتر و ارتفاع  1090با فاصله خزشی  6KN , 36KVاتکایی خط   کامپوزیتی مقره
NPN06XM09SO-000   

میلیمتر مدل  273میلیمتر و ارتفاع  620بافاصله خزشی 7,5KN  ,20KVخط  اتکایی  کامپوزیتی مقره 
NPN07,5XM05SO-000  

میلیمتر مدل  331میلیمتر و ارتفاع  850با فاصله خزشی 6,5KN  ,24KVاتکایی خط  کامپوزیتی مقره 
NPN06,5XM07SO-000  

 ر مدلمیلی مت 660چترك و حداقـل فاصله خزشی  7کیلونیوتن با  70کششی /مقره کامپوزیتی آویزي
NET70XM07 SO-000 

 NET میلی متر مدل 855چترك وحداقل فاصله خزشی  9کیلونیوتن با  70کششی /مقره کامپوزیتی آویزي
70XM09SO-000 

 میلی متر مدل 1240چترك با حداقل فاصله خزشی  13کیلونیوتن با  70کششی  /مقره کامپوزیتی آویزي
NET70XM013 SO-000  

 1020 وطول3180mm خزشی فاصله با) متناوب چترکه 63KV ,120KN (21 کششی/  آویزي کامپوزیتی مقره
  S SCT 63ST 120SA 21SB مدل
  FXBW-400/210مدل  400KV   ,210KNکششی / مقره  کامپوزیتی آویزي 
  FXBW-400/160مدل   400KV , 160KNکششی / مقره کامپوزیتی آویزي 
  FXBW-230/160مدل   230KV  ,160KNکششی / مقره  کامپوزیتی آویزي 
  FXBW-132/120مدل   132KV  ,120KNکششی / مقره  کامپوزیتی آویزي 

 دارد
27500/9096 
27500/9649 
27500/9651 

1398/10/30 
 خ -اتحاد خ -دماوند جاده -تهران
 کدپستی - 14 پ -غربی هفتم

1658735711 

02177339630  
02177338365  

 

02177336833  



                                                                                                                                                               
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت 
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/  سازندگان فهرست

  )مورد تایید شرکت محترم توانیر(مقره فشار متوسط انواع سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 
پژوهش

 گاه نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

١٢٢از  ١١٥صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

   پارس کلید نیرو

  MDCL=3kN  ، 5  و  SCL=7kN  نیروي با   P-5  مدل   24kV   خط اتکایی کامپوزیتی مقره
     26mm  هسته قطر و   744mm   خزشی فاصله با چترکه 

  ،  MDCL=3kN  و  SCL=5kN  نیروي با   P-9  مدل   36kV   خط اتکایی کامپوزیتی مقره
     30mm  هسته قطر و   1270mm   خزشی فاصله با چترکه 9 

     744mm   خزشی فاصله با چترکه S-7   ، 7  مدل   24kV/70kN   کششی/آویزي کامپوزیتی مقره
  Eye-Tongue  کوپلینگهاي و     16mm  هسته قطر و

 قطر و  1285mm    خزشی فاصله با چترکه S-13   ، 13  مدل   36kV/70kN   کششی/آویزي کامپوزیتی مقره
  Eye-Tongue  کوپلینگهاي و   16mm  هسته

 99/12/18 27500/10256 دارد
تهران، خیابان دکتر شریعتی، پایین 

تر از حسینیه ارشاد، دشتستان 
 6، واحد 7سوم، پالك 

02122867919  

 

02122871846  

   پویا آوران یراق

 طول و 2360mm   خزشی فاصله و متناوب چترك 17 با   63kV,120kN   کششی/آویزي کامپوزیتی مقره
  925mm  

 طول و 4913mm   خزشی فاصله و متناوب چترك 35 با   132kV,120kN   کششی/آویزي کامپوزیتی مقره
  1800mm  

 99/12/26 27500/10600 دارد

–خیابان استاد مطهري–تهران
–کوچه زاهدان–خیابان اورامان

 43پالك 

02188822601  
02637775264  

 
02637775263  

   تابش سازان مقره
   310mm خزشی فاصله با ، 0201 - 80 کاتالوگ شماره با kN80 سرامیکی بشقابی مقره

  Ball-Socket یراق و 250mm بشقاب قطر و
 99/12/27 27500/10653 دارد

 -شهرك صنعتی شکوهیه - قم
انتهاي بلوار شهید  -میدان تالش
 3خیابان ارغوان -بهشتی

02533342430  
 

02533343490  



                                                                                                                                                                
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

آران بیدگل شهرصنعتی هاللروبروي ساختمان 
  مخابرات

 21پالك  11تهران خیابان مطهري خیابان میرعماد کوچه 
  8غربی طبقه سوم واحد 

03622760734  
3-02188544772  

  
02188546650  

پمپ بنزین، پالك    شمالی ، مقابل  تهران ، خیابان سهروردي
   3واحـد   ، طبقه اول ،  355

 1568633716: کد پستی 

02188407878 

09121776036   
02188406802  

 18تهران رباط کریم شهرك صنعتی بصیر شهر خیابان سرو 
  8پ  139قطعه 

02156392331 
  

02156392606 

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/ 

   انواع کابلشو سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

١٢٢از  ١١٦صفحھ 

  ) mm  120   2مقطع سطح ( بیمتال کابلشو
  ) mm  185   2مقطع سطح ( آلومینیومی کابلشو

  ) mm  95   2مقطع سطح ( مسی کابلشو

 27500/7560 دارد
27500/7561 
27500/7562 

1398/8/22 

آران بیدگل شهرصنعتی هاللروبروي ساختمان  کاشان

تهران خیابان مطهري خیابان میرعماد کوچه 

  mm2  70   مقطع سطح کابلشو مسی بدون پوشش قلع
  mm  70   2مقطع سطح  کابلشو بی متال

 27500/2162 دارد
27500/2161 1399/3/27 

تهران ، خیابان سهروردي

 1399/11/15 27500/9414 دارد  ) 2mm    70 مقطع سطح(  قلع پوشش با آلومینیومی
تهران رباط کریم شهرك صنعتی بصیر شهر خیابان سرو 

/  سازندگان فهرست

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز

  

 دانش اتصال کابل
 

کابلشو
کابلشو

کابلشو

تجهیزارتباط پارسیان    
کابلشو مسی بدون پوشش قلع

کابلشو بی متال

 نفیس گستران نقش
شهرآرا صنعت  

آلومینیومی کابلشو آکو



                                                                                                                                                           
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

  آران بیدگل شهرصنعتی هاللروبروي ساختمان مخابرات
غربی  21پالك  11تهران خیابان مطهري خیابان میرعماد کوچه 

  8طبقه سوم واحد 

03622760734  
3-02188544772  

  
02188546650  

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت     
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

  سرکابل  انواع سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

١٢٢از  ١١٧صفحھ 

 بر   185mm2    ×  1   سایز) سرد(  کیلوولت 20 مفصل و 
   ENSTO ELECTTRICA SRL  شرکت محصول
1,2403-ALS, COT1,2403-ALS,CJ11,2403-ALS  

 بر   120mm2    ×  1   سایز) سرد(  کیلوولت 33 مفصل و 
   ENSTO ELECTTRICA SRL  شرکت محصول

1,4203-L , COT1,4203-L , CJ11,4203-C  

 27500/7560 دارد
27500/7561 
27500/7562 

1398/8/22 

آران بیدگل شهرصنعتی هاللروبروي ساختمان مخابرات کاشان
تهران خیابان مطهري خیابان میرعماد کوچه 

/  سازندگان فهرست

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز

  

 دانش اتصال کابل
 

 بیرونی ، داخلی سرکابل
محصول(  XLPE  کابل روي
CIT1,2403  مدلهاي) ایتالیا
 بیرونی ، داخلی سرکابل
محصول(  XLPE  کابل روي

CIT1,4203  مدلهاي) ایتالیا



                                                                                                                                                          
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت      
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  انواع لوازم اندازه گیري سازندگان فهرست      
  

١٢٢از  ١١٨صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

  

  :مالحظاتی که بایستی هنگام خرید مد نظر قرار گیرد عبارتند از 
 دیجیتال موجود می باشد الزاما خریدها باید بر اساس دستورالعمل مذکور که در سـایت تـوانیر بـه آدرس    با توجه به اینکه دستورالعمل توانیر درباره کنتورهاي: کنتور

http://www.tavanir.org.ir/dm مشخصـات مطـابق  .-باشـد  داشته را کنتور قرائت دستگاههاي به اطالعات انتقال الزاما قابلیت -.موجود می باشد صورت گیرد 
   -باشد داشته را دور راه از قرائت قابلیت مثالً خریدار درخواستی

  
 و ابعاد -نصب و اصالح انشعابات فشار ضعیف طبق دستورالعمل ابالغی از شرکت توزیع نیروي برق استان قم باشد :تجاري -مسکونی هاي مجموعه کنتور تابلو

مراحل رنگ آمیزي مطابق استاندارد توانی ربه طور کامل انجام شود و  - .استان قم باشد برق توزیع تجاري مسکونی مجتمع تابلوهاي نقشه هاي مطابق فنی مشخصات
 استان قم  برق توزیع موردتائید انواع از داخلی تجهیزات - .باشد داشته شدن پلمب قابلیت- باشد بدنه ارت شمش داراي - .باشد مناسب رنگ چسبندگی و ضخامت
ساخت اسکلت و مونتاژ مطابق دستورالعمل ابالغی شرکت توزیع نیروي برق - .گردد درج آن روي بر برق توزیع درخواست مورد عالئم- .باشد سازنده پالك داراي- .باشد

  .استان قم باشد 
  

ثبت  -ولتاژ و جریان فاز THD و ضریب توان فازو توان هاي اکتیو، راکتیو و ظاهري فاز و کل  و جریان هاي خط، فاز، متوسط و نول ،اندازه گیري و ثبت ولتاژها :ثبات
 3یا  2قابلیت کار با و PT 3یا  2قابلیت کار با وآمپر 5000تا  CTپشتیبانی - مقادیر ماکزیمم و مینیمم تمامی پارامترها به صورت روزانه جهت مکانیزاسیون بارگیري

CT-اندازه گیري بر - نرم افزار گرافیک تحت ویندوز جهت مدیریت مصرف بار -کالیبراسیون نرم افزاري- ه صورت نامحدود و بدون نیاز به باترينگهداري اطالعات ب
  ١-IEC٦٢٢٧١و  ١-IEC٦١٤٣٩ وIEC٦٠٧٣٦و  IEC٦١٠٣٦، IEC٦١٢٦٨اساس استانداردهاي 

 
  

http://www.tavanir.org.ir/dm


                                                                                                                                                              
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

  توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 -بلوار صنعت -1فاز  -شهرك صنعتی طوس -مشهد
 -370تقاطع بلوار تعاون پالك 

 9358187111کدپستی

05135412240- 1 
  

 05135411389 

 -1فاز  -بعد از میدان دوم -شهرك صنعتی هشتگرد
 خیابان یاس یکم

02188878888  
 02188889572-3 

  
02188878889 

 1مشهد شهرك صنعتی توس بلوار صنعت فاز 
 375قطعه

05135413423-25  

  
05135413426 

گلریز . خ -بلوار غزالی غربی  -اشتهارد  -کرج  -البرز 
 1442قطعه  -  1گلچین . خ -دوم 

02637774479 
09124901377  
02637774479  

 2/1منطقه آزاد چابهار خیابان کاوه سوله 
4444018-0545 

 
05454444017  

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

  کنتور سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

١٢٢از  ١١٩صفحھ 

 SC 34  IRANTECH+کنتور سه فاز دیجیتال اتصال مستقیم مدل
  HXE300CT/PT مدل CT/PT اتصال دیجیتال
 داراي IRANTECH300 CT مدل CT اتصال دیجیتال
  Out Door)  راکتیو 2 ، اکتیو 0/  5 
 Out کنتور عنوان به(  IRANTECH 12 مدل 

Door (  

 دارد
27500/10354 
27500/1108 
27500/4137 
27500/4734 

1399/12/19 
1399/02/24 
1399/05/21 
1398/05/31 

مشهد

     JAM 300 اتصال مستقیـم مدل   کنتورسه فاز دیجیتال
  JAM300CTمدل   CTکنتورسه فازدیجیتال اتصال

    )سخت افزاري باتوجه به تغییرات طراحی (  JAM 200 کنتور تکفاز دیجیتال مدل 
  سخت طراحی تغییرات به باتوجه(   JAM 200A  مدل سوکتی

 دارد
27500/12085 
27500/4185 
27500/7563 
27500/9267 

1397/12/15 
1399/02/24 
1398/05/16 
1398/10/17 

شهرك صنعتی هشتگرد

  MTF301-1-02563-51011-31010مدل  کنتور سه فاز دیجیتال اتصال مستقیم
  MTF301-1-02563-51011-31010مدل  کنتور سه فاز دیجیتال اتصال مستقیم

  RS  (MTF301-1-02563-51011-31010(دیجیتال  مدل 
 MTF200F-1-02263-51011-31010 کنتور تک فاز دیجیتال مدل

 دارد

27500/1316 
27500/12627 
27500/5490 
27500/12347 
27500/5545 

1398/02/19 
1398/06/25 

 

مشهد شهرك صنعتی توس بلوار صنعت فاز 

 1398/05/08 27500/3909 دارد  VD  (SNH-DTSD AV(کنتور سه فاز اتصال مستقیم مدل 
البرز 

 1398/01/21 27500/418 دارد  PR220مدل  تالیجیر تکفاز دکنتو

/  سازندگان فهرست

 نام سازنده 
شناسایی مشخصه 

 تجهیز

  

 بهینه سازان طوس

 

 

کنتور سه فاز دیجیتال اتصال مستقیم مدل-1
دیجیتال فاز سه کنتور-2

دیجیتال فاز کنتورسه -3
 دقت کالس

 دیجیتال تکفاز کنتور-4

 الکترونیک افزار آزما
 

کنتورسه فاز دیجیتال
کنتورسه فازدیجیتال اتصال 

کنتور تکفاز دیجیتال مدل 
سوکتی دیجیتال تکفاز کنتور 

  توس فیوز
 

کنتور سه فاز دیجیتال اتصال مستقیم
کنتور سه فاز دیجیتال اتصال مستقیم

دیجیتال  مدل  کنتور تک فاز
کنتور تک فاز دیجیتال مدل

 نیروي سنجش
)هوشیار( هوشمند   

 

کنتور سه فاز اتصال مستقیم مدل 

کنتو  پادرعد



  

١٢٢از  ١٢٠صفحھ 

  

  

 : لیست در مندرج محترم تولیدکنندگان و سازندگان کلیه توجه قابل

 در مهندسی و نظارت دفتر به مکتوب صورت به را خود تماس تلفن ، بعدي لیست در تلفن شماره تصحیح یا درج لطفاجهت

  . )02538838287تلفکسو   02538806089نتلف( یدفرمای ارسال قم استان برق توزیع شرکت

  

  

  

  

  

  



  

١٢٢از  ١٢١صفحھ 

  1پیوست
  نامه هاي توانیر

 23/04/97مورخ  1823/11و  17/2/96مورخ  11/668و  924/11و  1895/11و  5599/11  و 5253/22/97 :شماره نامه ها عبارت اند از 
  8/5/96مورخ  2088/11و 29/3/96مورخ  1445/11و  17/2/96مورخ  725/11 و 18/06/97مورخ  2965/11و  97/ 23/05مورخ  2642/11و

  21/12/96مورخ  6339/11

  

  

  



  

١٢٢از  ١٢٢صفحھ 

  


