
 
                                                                         

 

 

 

 

 شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ

 (سهامی خاص)

 1435893737 کد پستی:    85120100ـ خیابان شیرازجنوبی ـ نبش کوچه سرو   تلفن :  :  میدان ونک ـ خیابان مالصدرا 1ساختمان شماره 

 1الی  85122500(سوم) تلفن : 14/2خیابان -جنب پست برق شیخ بهایی -شهرك والفجر -بعد از پل همت -: شیخ بهائی جنوبی 2ساختمان شماره    

 85577300 دورنگار : 

 WWW.TBTB.IR:سایت شرکت     INFO@TBTB.IR :پست الکترونیکی

 

 

 بسمه تعالی

 ))حمایت ازکاالي ایرانی((

 

 

 معاونت هاي محترم هماهنگی و نظارت شمالغرب/شمالشرق/جنوب غرب/جنوب شرق

 منتشرشدهمعتبر بودن فهرست هاي  موضوع:

 
از این براي شفافیت بیشتر و سهولت کنترل ، استحضار می رساند ه ، ب18/01/97مورخ  711/2پیرو نامه شماره باسالم و احترام؛      

 و سازندگان/تامین کنندگان تشخیص صالحیت شده براي خرید تجهیزات(فهرست  فهرست منتشرشده از سوي این معاونت پس 

زمان ابالغ فهرست ویرایش جدید  تابراي تجهیزات با مشخصات فنی ثبت شده ، فهرست سازندگان تابلو لوازم اندازه گیري) 

بدیهی است براي تجهیزات با مشخصات خاص و سایر تجهیزاتی که تامین کننده براي آن در فهرست وارد  داراي اعتبار می باشد.

 نشده باید مجوز جداگانه اخذ نماید.

 

 

 

 13983/2شماره: 

 06/04/1397تاریخ: 

 نداردپیوست: 



 
                                                                         

 

 

 

 

 هران بزرگشرکت توزیع نیروي برق ت

 )سهامی خاص(                    

  

 1435893: کد پستی   88057090-5: ـ خیابان شیرازجنوبی ـ نبش کوچه سرو   تلفن  میدان ونک ـ خیابان مالصدرا :  1ساختمان شماره 

 1الی  85122500: تلفن ) سوم(14/2ابانخی -جنب پست برق شیخ بهایی -شهرك والفجر -بعد از پل همت -شیخ بهائی جنوبی:  2ساختمان شماره    

 88039417، 85577300 : دورنگار 

 WWW.TBTB.IR:سایت شرکت     INFO@TBTB.IR :پست الکترونیکی

 

 

 بسمه تعالي

 جنوبغرب /جنوبشرق/شمالشرق/ شمالغرب/ معاونت محترم هماهنگی ونظارت 

 ) ویرایش بیست و سوم(دگان تجهیزات توزیع فهرست سازندگان وتامین کنن: موضوع
 

 باسالم ؛

عتبار داراي ا )ویرایش بیست و سوم( فهرست سازندگان وتامین کنندگان تجهیزات توزیعبرگ  24، به پیوست "احتراما

 .ارسال می گردد ، الزم است موارد مشروحه ذیل مورد توجه قرارگیرد  29/12/96تا تاریخ 

روش اجرائی به منظورخرید تجهیزات ویا انعقاد قرارداد با پیمانکاران کلیددردست براي پروژه هاي سرمایه اي وبهره برداري ،  -1

 .شده مد نظر قرارگیردذکر نحوه بررسی  فنی تامین تجهیزات و آخرین ویرایش فهرست

براي انجام مناقصه خرید تجهیزات ، فهرست مذکور وآخرین فهرست ابالغی شرکت توانیرمد نظرقرارگرفته ومطابق با آئین نامه  -2

 .معامالت شرکت اقدام الزم صورت پذیرد

خت خارج                  مقام عالی وزارت نیرو براي خرید تجهیزات سا 18/2/89مورخ  100/30/14893رعایت بخشنامه شماره  -3

 .مد نظرقرارگیرد

الزم است دفترفروش وخدمات مشترکین به هنگام عقد قرارداد در مفاد قراردادهاي تامین برق ونیروي رسانی ، استفاده ازآخرین   -4

 .ویرایش فهرست فوق الذکر را براي تامین تجهیزات در پروژه هاي نیرورسانی مد نظرقراردهد

زات فنی بکار رفته در پروژه هاي  مورد اشاره  نقص فنی مشاهده  شود، الزم است کلیه مناطق برق تحت درصورتیکه در تجهی -5

پوشش شرکت، گزارش عیب مربوطه را به همراه مستندات فنی بهمراه گزارش تشریحی عیب از طریق دفترطرح و برنامه  براي 

پس از رسیدگی باذکرمهلت زمانی معین جهت ارائه پاسخ فنی  "قبادفتر تشخیص ونظارت بر پیمانکاران و سازندگان ارسال تا متعا

 .ویا رفع عیب براي شرکت سازنده ابالغ گردد

نام سازندگان وتامین کنندگانی که مطابق با فرم تعهدنامه رعایت کیفیت وپذیرش مقررات به تعهدات خود مبنی بر رعایت  -6

الت ابالغ شده وسایر موارد مندرج دراسناد تعهدنامه عمل ننمایند ، پس مشخصات فنی و استانداردهاي تولیدتجهیزات ، رفع اشکا

 .از بررسی از فهرست سازندگان وتامین کنندگان تشخیص صالحیت شده حذف خواهند شد

رسانی فهرست هاي منتشر شده شـرکت توزیـع بـرق تهـران در اینترانـت شـرکت، دسـتور         ضمناً باتوجه به بارگذاري و بروز

 .اطالع و استفاده از  آخرین ویرایش فهرست هاآدرس ذیل  مراجعه نمایندفرمائید جهت  

  :آدرس فهرست هاي ابالغی در اینترانت شرکت

 فهرست سازندگان  سازندگان و پیمانکاران لینک هاي عمومی    

 

 عبداالمیر یاقوتی

 معاون مهندسی ونظارت 

 : نوشت 
 مقام محترم مدیریت عامل جهت استحضار؛ -

 نت محترم بهره برداري ودیسپاچینگ جهت استحضار ودستوراقدام الزم؛معاو -

 معاونت محترم برنامه ریزي جهت استحضار ودستوراقدام الزم؛ -

 معاونت محترم مالی وپشتیبانی جهت استحضار ودستوراقدام الزم؛ -

 معاونت محترم فروش وخدمات مشترکین جهت استحضار ودستوراقدام الزم؛ -

 ت وامورمحرمانه جهت اطالع ودستوراقدام الزم؛مدیرمحترم دفترحراس -

 مدیرمحترم دفتر روابط عمومی جهت اطالع ودستوراقدام الزم؛ -

 15043/2: شماره

 01/05/1396: تاریخ

 دارد: پیوست



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 1صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

      

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

1 
پست کمپکت پیش 

 ساخته فلزي 

Biosco A 
Biosco B   

اشنایدر سرو نیر وشیراز/ 

 فرانسهالکتریک 
 02634760629 02634760630 3197996374کد پستی  – 86پ  –گلستان پنجم  -ی بهارستانشهرك صنعت -کمالشهر–کرج  تابش تابلو

 66-26403461 66-26403461 309واحد  -برج رز میرداماد -میرداماد -تهران تابلوصنعت  توان sarel /تابلو صنعت توان   

   ABB/ ZPUE88331373 81-88331377 1438895381کدپستی  6واحد  6پ–هید قدس میرحیدري خ ش -خ جهان آرا–تهران یوسف اباد   آشتیان تابلو لهستان  

    
 /ملزومات گستر آریا

 بارزکلید
 44002534 44002535 11واحد  –طبقه دوم  – 1پ  –ساختمان سبز  -خ نیرو –نرسیده به جنت آباد  –خ آیت اهللا کاشانی  –فلکه دوم صادقیه  –تهران  رسانش انرژي نوین 

 02432223017 02432223018 خ دي جنوبی-انتهاي بلوار پرفسور ثبوتی-شهرك صنعتی شماره یک(علی آباد)-زنجان ایران ترانسفوتوسعه پستهاي  اشنایدر الکتریک/ فرانسه    

    SAREL/ 02634450758 02634450733 7واحد  -مجتمع پرواز -نرسیده به پل آزادگان -خیابان مطهري -کرج شارفن تابلو الکوپارس 

 36425212  36425210 -11 33931کدپستی  -نبش یکم – 2/4خ سپیدار  –خ جامی شمالی  –بلوار خیام  –شهرك صنعتی عباس آباد  تابش تابلو شرق بارزکلید /آرین کلید    

  
SAREL/ 05132400485 05132400485 319 طعهق 3 کوشش برتر هاي فناوري صنعتی شهرك -مشهد پرشین تابلو تابان پارس کلید تابان 

  
 89774003 6-22694005 3واحد 8کوچه چهارم پالك-خیابان خرمشهر -تهران بهساز تابلو آسیا بارزکلید / دیکل نیآر

 تاریخ ورود بھ فھرست بھصورت موقت و یکسالھ
١١/٠٩/٩٦ 

ABB/88031833 88030954 3ی، بن بست غفوري، شماره تهران، خیابان مالصدرا، خیابان شیراز شمال تامین تابلو ایتالیا 

 تاریخ ورود بھ فھرست بھصورت موقت و یکسالھ
١٥/١١/٩٦ 

 66023907 66005043 1پ -نبش کوچه سعید افشاریان -خ علی دهقان -خیابان آزادي -تهران طیف آسا الکوپارس/ایران

 تاریخ ورود بھ فھرست بھصورت موقت و یکسالھ
٢٠/١٢/٩٦ 

ABB/22695439 22695426 ساختمان شاب طبقه چهارم 58تهران چیذر میدان ندا پ  ایران تابلو یتالیاا 

ABB/واحد ،4 طبقه ،62 پالك ،25 خیابان نبش حقانی، اتوبان از تر پایین ،)جردن( آفریقا بلوار تهران، تال ایران(تالیران) ایتالیا D٤ 88648284 88648253 

 کسالھی و موقت بھصورت فھرست بھ ورود خیتار
٢٥/١٢/٩٧ 

 2پالك 5 گلشید نخلستان بلوار اباد شمس صنعتی شهرك - قم اتوبان 35 کیلومتر ثمین نیرو آذر(ثنا) دیبارزکل/دیکل نیآر
56230300-

56230301 
56230302 

 کسالھی و موقت بھصورت فھرست بھ ورود خیتار
٢٤/١١/٩٧ 

SAREL/ 05137265003 05137265001 161پالك-عطار خیابان جنب-سنایی انخیاب-مشهد پیشرو خراسان ایتالیا 

 کسالھی و موقت بھصورت فھرست بھ ورود خیتار
٢٥/١٢/٩٧ 

 88644289 8-88644285 6واحد -13 طبقه-نگار برج-ونک میدان از باالتر-ولیعصر خ-تهران پرشین تجهیز نیرو آرین کلید

 مطابق باشناسنامه تصویب شده مورد پذیرش بوده و رعایت فرآیند کنترل کیفیت الزامی می باشد. *استفاده ازپست هاي کمپکت پیش ساخته فلزي

2 

 پست پدمانتد

 

نیمه  -نیمه گازي

 روغنی

 اشنایدر الکتریک/ فرانسه

RM٦ 
 0263-4760629 02634760630  86پ  –گلستان پنجم  -شهرك صنعتی بهارستان -کمالشهر–کرج  تابش تابلو

 

ORMAZABAL 
 اسپانیا/

 02432223017 02432223018 شهرك صنعتی شماره یک(علی آباد)، انتهاي بلوار پرفسور ثبوتی، خ دي جنوبی -زنجان توسعه پست هاي ایران ترانسفو

 بالمانع می باشد. 9/6/93مورخ  17891/2با رعایت الزامات طراحی نامه شماره  هماهنگی و نظارتاز دفاتر طرح و برنامه معاونتهاي  مطابق باشناسنامه تصویب شده و پس از اخذ مجوز تمام روغنی *استفاده ازپست هاي پدمانتد 



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 2صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * تابلو

فشار متوسط 

 کمپکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LBS/SF 

سکسیونر گازي اشنایدر/ 

 دریاشنا يگاز دژنکتور

 فرانسه

 2634760629 02634760630 3197996374کد پستی  – 86پ  -گلستان پنجم  -شهرك صنعتی بهارستان -کمالشهر–کرج  ش تابلوتاب -

FP 

سکسیونر سرو نیرو 

شیراز و دژنکتور 

 گازي پارس سوئیچ

S IM٦ 

سکسیونر 

تابلو /sarelگازي

 صنعت توان

- 

 26403461-66 26403461-66 309واحد  -مادبرج رز میردا -میرداماد -تهران تابلو صنعت توان

FP پارس سوییچ/ایران دزنکتور گازي 

BKLسکسیونر گازي ١ 

ملزومات بارزکلید/ 

 گستر آریا

- 
 رسانش انرژي نوین

 واحد –طبقه دوم  – 1پ  –ساختمان سبز  -خ نیرو –نرسیده به جنت آباد  –خ آیت اهللا کاشانی  –فلکه دوم صادقیه  –تهران 

 1473957981کد پستی   -11
44002535 44002534  

FP پارس سوییچ/ایران دژنکتور گازي 

S/WL IM٦ 

 /sarelدژنکتور خال

سکسیونر 

 sarelگازي
 02634450758 02634450733 7واحد  -مجتمع پرواز -نرسیده به پل آزادگان -خیابان مطهري -کرج شارفن تابلو -

EGYA/FP 

ور گازي پارس دژنکت

سکسیونر  سوئیچ/

 گازي الکوپارس

 
 دیبارزکل/دیکل نیآر يگاز ونریسکس

 36425212 36425210-11 33931کدپستی  -نبش یکم – 2/4خ سپیدار  –خ جامی شمالی  –بلوار خیام  –شهرك صنعتی عباس آباد  تابش تابلو شرق
FP چیسوئ پارس يگاز دژنکتور 

S IMر گازيسکسیون ٦ 
SAREL/ 2644221453 02644221450-2 3361659711کد پستی -خ بهشت – 4فاز  –شهرك صنعتی هشتگرد  صنایع برق مدرن نیرو ایتالیا 

WL دزنکتور خال 

GSEC سکسیونر گازي 

ABB 1991643481کدپستی  -3شماره  –بن بست غفوري  –شیراز شمالی  –خ مالصدرا  –تهان  تأمین تابلو 
88030954-

88049540 
88031833 

VDدژنکتور گازي ٤ 

SFG سکسیونر گازي ABB/ ZPUEلهستان 
 22319856 22319856 6واحد  67خ شهیدقدس میرحیدري پ -خ جهان آراء -یوسف آباد -تهران  آشتیان تابلو

FP پارس سوییچ/ایران دژنکتور گازي 

S IMسکسیونر گازي ٦ SAREL/ لید تابانپارس ک	
 88482290 88482290 2طبقه 13شماره-کوچه شجاعی -بین مطهري و عباس آباد-خ مطهري-تهران پرشین تابلو تابان

FP  پارس سوئیچ دژنکتور گازي 



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 3صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 

 

 

 

 

 * تابلو

فشار متوسط 

 کمپکت 

 

 

 

 

BKLبارزکلید/آرین کلید يگاز ونریسکس ١ 
 89774003  22694005-6 3واحد-8پالك-کوچه چهارم-خیابان عشقیار-خیابان خرمشهر -تهران بهساز تابلو آسیا

FP  پارس سوئیچ دژنکتور گازي 

S IMسکسیونر گازي ٦ SAREL/ ایتالیا 
  01133033003  01133033002-5 جنب هنرستان فیروزیان–جاده فرح اباد  7کیلومتر–ساري  تابش رعد مازند

WL دزنکتور خال SAREL/ ایتالیا 

BKLدیبارزکل/دیکل نیآر سکسیونر گازي ١ 
 56230302 1-56230300 1834177379کد پستی  -4و  2پالك  - 5گلشید -بلوار نخلستان  -شمس آباد)  -اتوبان (قم  ثمین نیرو آذر(ثنا)

FP پارس سوییچ/ایران دزنکتور گازي 

PISR پارس تابلو/ایران سکسیونر گازي 
 88601400 88601317 1 پالك ، ظماع حکیم خ ، شمالی شیراز خ ، مالصدرا خ پارس تابلو

FP پارس سوییچ/ایران دزنکتور گازي 

MEسکسیونر گازي ٦ R.B/ایتالیا 
 دوم طبقه ،374 ساختمان مدرس، تقاطع یغرب جنوب نبش رداماد،یم تهران،بلوار لنا یزد

22035501-

22035499 
88677129 

VDدژنکتور گازي ٤ ABB 

S IMسکسیونر گازي ٦ SAREL/ ایتالیا 

 127پالك -غربی نهم خیابان-صفادشت صنعتی شهرك-مالرد -شهریار غرب تابلو
65436900-

65437050 

65436500-

65433200 WL دزنکتور خال 

SAREL/ ایتالیا 

 تاریخ ورود به صورت

موقت و یکساله به 

فهرست مورخ 

25/10/96 

S IMسکسیونر گازي ٦ SAREL/ ایتالیا 

 03518249166 22018944 1واحد  - 9طبقه  -برج جم -نبش کوچه روانپور  -باالتر از پارك ملت  -خیابان ولیعصر  ن خاورنیروساما
WL دزنکتور خال SAREL/ ایتالیا 

 تاریخ ورود به صورت

موقت و یکساله به 

فهرست مورخ 

15/11/96  

S IMسکسیونر گازي ٦ SAREL/ ایتالیا 
 88732158 88540208 واحد یک-22پالك -خ ششم -خ احمد قصیر -هشتیخ ب –تهران  آذرکلید

WL نکتور خالژد SAREL/ ایتالیا 

EGYA الکوپارس/ایران سکسیونر گازي 
 66023907 66005043 1پ -نبش کوچه سعید افشاریان -خ علی دهقان -خیابان آزادي -تهران طیف آسا*

- - - 

 تاریخ ورود به صورت

قت و یکساله به مو

فهرست مورخ 

20/12/96  

GSEC سکسیونر گازي 
ABB 22695439 22695426 ساختمان شاب طبقه چهارم 58تهران چیذر میدان ندا پ  ایران تابلو 

VDدژنکتور گازي ٤ 

GSEC سکسیونر گازي 
ABB (تالیران)واحد ،4 طبقه ،62 پالك ،25 خیابان نبش ی،حقان اتوبان از تر پایین ،)جردن( آفریقا بلوار تهران، تال ایران D٤ 88648284 88648253 

VDدژنکتور گازي ٤ 

 به ورود خیتار

 و موقت صورت

 فهرست به کسالهی

IM٦S يگاز ونریسکس SAREL/ ایتالیا 
 66705904 66707010 402واحد 4 طبقه 21 شماره ساختمان خارك خیابان انقالب خیابان تهران پارس سوئیچ بورد

WL خال نکتورژد SAREL/ ایتالیا 

گلستان رعد الکترو آرین کلید يگاز ونریسکس   46015924 46015931 29 واحد 15 پالك. نوري ناطق شهید خیابان. اصفهانی اشرفی. تهران 



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 4صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

  پارس سوئیچ گازي نکتورژد  25/12/97 مورخ

 SARELسرو نیرو شیراز/ يگاز ونریسکس 
 88846123 88846123 4 طبقه 9 شماره ممتاز بست بن مقام قائم خیابان -تیر هفت میدان تابلو شرق تابان

FP پارس سوییچ/ایران دژنکتور گازي 

 آرین کلید يگاز ونریسکس 

 88644289 8-88644285 6واحد -13 طبقه-نگار برج-ونک میدان از باالتر-ولیعصر خ-تهران پرشین تجهیز نیرو
 پارس سوئیچ گازي نکتورژد 

 به ورود خیتار

 بهصورت فهرست

 کسالهی و موقت

24/11/97 

 

 ایتالیا /SAREL يگاز ونریسکس

 05137265003 05137265001 161پالك-عطار خیابان جنب-سنایی خیابان-مشهد پیشرو خراسان
 پارس سوئیچ خال نکتورژد

 ولت، رله هاي ثانویه و لوازم اندازه گیري برعهده شرکتهاي سازنده تابلو کمپکت  می باشد .  کیلو 20مسولیت کنترل کیفیت فیوزهاي  ٭

 در پروژه هاي بدون دژنکتور مورد تائید می باشد.تنها در حال حاضر *شرکت طیف آسا 

4 
سکسیونر فشارمتوسط 

 با مکانیزم قطع هوایی 
 

جهت استفاده 

 تابلوهاي سنتیدر
 44905576 44905571-5 13145-1653کد پستی  -جنب پمپ بنزین -جاده مخصوص کرج 11کیلومتر  –ران ته ایران سوئیچ ایران

 می توانند تابلوهاي سنتی با سکسیونر مورد اشاره تولید نمایند. 3*شرکتهاي تابلوسازي ردیف 

5 
از نوع  RMUتابلوي 

GIS 

 RM02634760629 02634760630 86پ -گلستان پنجم-نعتی بهارستانشهرك ص-کمالشهر-کرج تابش تابلو اشنایدر الکتریک/فرانسه ٦ 

 GA 
ORMAZABAL 

 اسپانیا/
 02432223017 02432223018 شهرك صنعتی شماره یک(علی آباد)، انتهاي بلوار پرفسور ثبوتی، خ دي جنوبی -زنجان توسعه پستهاي ایران ترانسفو

و تابش تابلو  با برند Euromold با برند  Plug-inسرکابل شرکت توسعه پست هاي ایران ترانسفو  RMU(تامین کننده  5ردیف مورد استفاده در تابلو می بایستی توسط شرکت هاي   PLUG-INاز تامین کنندگان مورد اشاره می باشند. سرکابل  RMUاستفاده از تابلوهاي مجاز به   3سازنده تابلو فشارمتوسط ردیف شرکتهاي 

Cell pack  و Raychem(Tyco)(.تهیه شود که مسئولیت کیفیت سرکابلها نیز با آنها می باشد 

6 RTU 

 V-RTU22883594 22883595 21پ-کوچه پرستو-خ جلفا -پل سید خندان (ضلع شمالی)–تهران  ویستا جهان ایران ٢٠٠٠ 

 CAN or G40شماره -خ هویزه شرقی-خ سهره وردي شمالی-تهران سازگان ارتباط ایران ٠٢ 
88762960 

88764741 
88766707 

 BC١٧٠٣ACP طبقه اول-24پالك-کوچه کمان-نرسیده به چهارراه جهان کودك-بلوار آفریقا -تهران انرژي کویر پایا زیمنس آلمان 
88647637 

88647319 
88777324 

 TBOX 
SEMAPHORE 

 بلژیک
 44560464 44536059 39پالك -خ بیستم –جاده مخصوص  8کیلومتر –ري بلوار شهید لشک-تهران پارین کنترل

 کسالھی و موقت بھصورت فھرست بھ ورود خیتار
٢٥/١٢/٩٧ 

 88732158 88540208 1واحد-22پالك-ششم خ-ریاحمدقص خ-یبهشت خ-تهران آذر کلید ایران



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 5صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 بهره برداري می باشد .در ویرایش هاي بعدي فهرست منوط به بررسی نتایج حاصل از گزارش عملکرد توسط واحدهاي   RTUنام  تداوم درج

 UHFمودم  7

 
RACOM-
RIPEX٤٠٠ 

 88935257 88935400 14پالك-کوچه جاللیان شرقی-خیابان الرستان-خیابان مطهري-تهران ایزي ارتباط پارس جمهوري چک

 
V-WM22883594 22883595 21پ-کوچه پرستو-خ جلفا -پل سید خندان (ضلع شمالی)–تهران  ویستاجهان ایران ٣٠٠٠ 

 
SER-40شماره -خ هویزه شرقی-خ سهره وردي شمالی-تهران سازگان ارتباط ایران ٤٣٠ 

88762960 

88764741 
88766707 
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انواع تابلو 

فشارضعیف 

Indoor  

 out doorو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 66616722 66692155-7 1385763851کدپستی-34پ-جنب انبار زیمنس-روبروي نرده فرودگاه-بعدازمیدان فتح-ابتداي جاده قدیم-تهران صنعتی مهرآباد ایران

 2634760629 02634760627-31 3197996374کد پستی  – 86پ  -گلستان پنجم  -شهرك صنعتی بهارستان -کمالشهر–کرج  تابش تابلو ایران

 26403461-66 26403461-66 309واحد  -برج رز میرداماد -میرداماد -تهران وانتابلو صنعت ت ایران

 026-34450758 026-34450733 7واحد  -مجتمع پرواز -نرسیده به پل آزادگان -خیابان مطهري -کرج شارفن تابلو ایران

 36425212 36425210-11 33931کد پستی  -نبش یکم -2/4خ سپیدار-خ جامی شمالی  -بلوار خیام -شهرك صنعتی عباس آباد  تابش تابلو شرق ایران

 1512235823 01133345819 4849159533کدپستی-جنب مجتمع مسکونی هنرستان کشاورزي شهید بهشتی-جاده ساري،قائم شهر5کیلومتر-مازندران خزر برق ساحل ایران

 2644221453 02644221450-2 3361659711کد پستی -خ بهشت – 4فاز  –شهرك صنعتی هشتگرد  صنایع برق مدرن نیرو ایران

 88648284 88648253 D٤ واحد ،4 طبقه ،62 پالك ،25 خیابان نبش حقانی، اتوبان از تر پایین ،)جردن( آفریقا بلوار تهران، تالیران ایران

 88452732 88405853 1567718653کد پستی  -5واحد  -3ط  -59پ  –بین سهروردي و ترکمنستان  –خ مطهري  –تهران  صنایع برق هایبرد ایران

 44002534 44002535 1473957981کد پستی   -11واحد    – 2ط – 1پ  –ساختمان سبز  -خ نیرو –نرسیده به جنت آباد  –خ آیت اهللا کاشانی  ––تهران  رسانش انرژي نوین ایران

 88060781 88060942 9واحد  -طبقه سوم  168روبروبانک صادرات پالك -مال صدرا خ-ونک-تهران  تابلو برق خزان ایران

 88644289 88644285-8 6واحد  – 12ط  –برج نگار  –خ ولیعصر  –میدان ونک  –تهران  پرشین تجهیز نیرو ایران

 66023907 66005043 1پ -نبش کوچه سعید افشاریان -خ علی دهقان -خیابان آزادي -تهران طیف آسا ایران

 44430241 44481770-5 140پ  –متري گلستان شرقی (شهید مخبري)  35 –سردار جنگل  –بزرگراه همت  –تهران  نوآوران برق آریا ایران



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 6صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65433200 65436900 127پالك  -سمت راست  -بعد از تقاطع اول  -خیابان نهم غربی -شهرك صنعتی صفادشت غرب تابلو ایران

 88173488 88173488 13واحد  -7طبقه -برج نوبخت-خ عربعلی-خ خرمشهر-خ سهروردي-تهران آذرفنون تابلو ایران

 77635722 77502975 1561937813کد پستی  -طبقه همکف شرقی -9پ -ك صدیق-پائین تراز طالقانی-خ دکترشریعتی–تهران  مظهر نور ایران

 01133033003 01133033002 جنب هنرستان فیروزیان-فرح اباد 7کیلومتر -يسار تابش رعد مازند ایران

 77895493 77895472 3واحد -92پ -خ شهید قزوینی—ابتداي خ هنگام -م رسالت-تهران برق صنعتی مبتکر ایران

 89774003  22694005-6 3 واحد – 8پالك –کوچه چهارم  -خیابان عشقیار-خیابان خرمشهر–تهران  بهساز تابلو آسیا ایران

 ایران
 4واحد-45پالك-کوچه قیطریه-بلوار کاوه شمالی-قیطریه  -تهران نکانوین

26655630-

26655621 
26655058 

 021-56230302 021-56230300-1 1834177379کد پستی  -4و  2پالك  - 5گلشید -بلوار نخلستان  -شمس آباد)  -اتوبان (قم  ثمین نیرو آذر(ثنا) ایران

 03518249166 22018944 1واحد  - 9طبقه  -برج جم -نبش کوچه روانپور  -باالتر از پارك ملت  -خیابان ولیعصر  نیرو سامان خاور ایران   

 88846909 88846123 4طبقه  9بن بست ممتاز شماره  -خیابان قائم مقام-میدان هفت تیر  تابان تابلو شرق ایران   

 

 وتابل انواع

 فیفشارضع

Indoor 

 out door و

 2شهرك صنعتی شماره-بوشهر نیرو ساحل بوشهر ایران 
07733446820-

86081022 
86080996 

تابلو انیآشت رانیا     6واحد  67 پ يدریرحیم دقدسیشه خ- آراء جهان خ-آباد وسفی - تهران   22319856 22319856 

 02432223017 02432223018 یجنوب يد خ ،یثبوت پرفسور بلوار يانتها ،)آباد یعل(کی شماره یصنعت شهرك -زنجان ترانسفو رانیا يپستها توسعه رانیا    

تابان تابلو نیپرش رانیا     2طبقه 13شماره-یشجاع کوچه -آباد عباس و يمطهر نیب-يمطهر خ-تهران   88482290 88482290 

 88031833 88030954 3 شماره غفوري، بست بن شمالی، شیراز خیابان مالصدرا، خیابان تهران، تامین تابلو  رانیا    

تابلو رانیا رانیا     چهارم طبقه شاب ساختمان 58 پ ندا میدان چیذر تهران   22695426 22695439 

 88648284 88648253 D٤ واحد ،4 طبقه ،62 پالك ،25 خیابان نبش حقانی، اتوبان از تر پایین ،)جردن( آفریقا بلوار تهران، )رانیتال(رانیا تال رانیا    

 بھ ورود خیتار   
 و موقت صورت

 فھرست بھ کسالھی

بورد چیسوئ پارس رانیا 402واحد 4 طبقه 21 شماره ساختمان خارك خیابان انقالب خیابان تهران   66707010 66705904 

 46015924 46015931 29 واحد 15 پالك. نوري ناطق شهید خیابان. اصفهانی اشرفی. تهران الکترو رعد گلستان رانیا   



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 7صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

   
 مورخ

٢٥/١٢/٩٧ 
شرق تابلو تابان رانیا 4 طبقه 9 شماره ممتاز بست بن مقام قائم خیابان -تیر هفت میدان   88846123 88846123 

 88644289 8-88644285 6واحد -13 طبقه-نگار برج-ونک میدان از باالتر-ولیعصر خ-تهران روین زیتجه نیپرش رانیا   

 آیالر کهربا رانیا    
 –نرسیده به بریدگی اسکندر زاده-بعد از گلستان دهم  –بعد از بلوار مرزداران  –بزرگراه اشرفی اصفهانی شمال به جنوب 

 10واحد  – 44پالك 
44040937 44013804 

   

 بھ ورود خیتار
 فھرست

 موقت بھصورت
 کسالھی و
٢٤/١١/٩٧ 

 05137265003 05137265001 161پالك-عطار خیابان جنب-ناییس خیابان-مشهد پیشرو خراسان ایران

   

 بھ ورود خیتار
 و موقت صورت

 فھرست بھ کسالھی
 مورخ

٢٥/١٢/٩٧ 

 88644289 8-88644285 6واحد -13 طبقه-نگار برج-ونک میدان از باالتر-ولیعصر خ-تهران پرشین تجهیز نیرو ایران

   

تاریخ ورود بھ 
صورت موقت و 

ھرست یکسالھ بھ ف
٢١/١٢/٩٨ 

 03517273485 7273486 10 واحد -دوم طبقه -3047 پالك-فردوس مجتمع-طوس کوچه نبش-فردوس باغ-ولیعصر خیابان-تهران کیان ایساتیس ایران

9 

 انواع تابلو

 فشارضعیف 

out door  

 و 

 تابلوهاي مانور

    

 76262263 76262636 1/168پ  –صنعت شرقی  –کمرد  –جاجرود  بشري سازه ایران

 44138019 44132422 5طبقه268غربی پالك19نبش خیابان -خیابان مهستان-بلوار خلیل آبادي(باغ فیض)-نرسیده به همت-اتوبان ستاري شمال صادق نیرو آرین ایران

 1939815985 کدپستی -5واحد  -299پ  –بین چهاراه قنات و کاوه  –خ دولت  –خ پاسداران  –تهران  آریا صنعت ارم ایران
22591627-

22591621 
22573883 

 02637773740 02637773747 3405قطعه   -بلوار حسابی شرقی  –شهرك صنعتی اشتهارد  –کرج  مبنا برق البرز ایران

 65446231 33118092 10پالك – 2ط -مجتمع تجاري کریستال–الله زار شمالی -تهران فراهان تابلوایرانیان ایران

 36232396 36234747 3811پالك  –پشت پمپ بنزین  -خیرآباد –ورامین  وارنا تابلو فجر(رجایی) ایران

10 
تابلوفشارضعیف 

 کامپوزیت
 

 به ورود خیتار

 به کسالهی و موقت

23/04/97  فهرست  

 88708135 7-88708136 104 واحد ،24 پالك ،) پانزدهم( احمدیان خیابان وزرا، خیابان تهران، ایمن ایستا الکتریک ایران

 مطابق با مشخصات فنی ابالغی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت . 9و  8و تابلوهاي مانور ردیف شماره   out doorاستفاده از تابلوهاي فشارضعیف  ٭

 پارس سوئیچ پارس سوئیچ / ایران FP    SF٦دیژنکتور  11
کدپستی  -1304و1303واحد  -13ط  –برج سپهر ساعی  –ن جنب پمپ بنزی –نرسیده به پارك ساعی  –تهران خ ولیعصر 

1433894431 

88554507-

88554944 
88554508 



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 8صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

SF 
اشنایدر الکتریک / 

 فرانسه
 22015311 22015300 1965938511کد پستی  -2پ  –بن بست شهریار –خ شهید فیاضی (فرشته)  -خ ولیعصر –تهران  تله مکانیک ایران

VDایتالیا ٤ ABB 22655357 22658572 27پالك -خیابان اردیبهشت-خیابان محمودیه -رك ويپا 

   دیژنکتور خالء 12

  )SIEMENS44905576 44905571-5 13145-1653کد پستی  -جنب پمپ بنزین -جاده مخصوص کرج 11کیلومتر  –تهران  ایران سوئیچ )/ آلمان 

 
)HVF 88313669 88312012 17واحد  – 7پ – 20ك –باالتر از شعاع  –م مقام فراهانی خ قائ –تهران  آریان نیرو راي ) هیونداي/کره 

WL SAREL/ 88732158 88540208 واحد یک-22پالك -خ ششم -خ احمد قصیر -خ بهشتی –تهران  آذر کلید ایتالیا 

VPپارس سوئیچ پارس سوئیچ / ایران ٤ 
کدپستی  -1304و1303واحد  -13ط  –برج سپهر ساعی  –بنزین  جنب پمپ –نرسیده به پارك ساعی  –تهران خ ولیعصر 

1433894431 

88554507-

88554944 
88554508 

13 

سکسیونر  داخلی 

قابل قطع زیر بار 

 گازي

    

اشنایدر الکتریک / 

 فرانسه
 22015311 22015300 1965938511کد پستی  -2پ  –بن بست شهریار –خ شهید فیاضی (فرشته)  -خ ولیعصر –تهران  تله مکانیک ایران

SAREL/ 88732158 88540208 واحد یک-22پالك -خ ششم -خ احمد قصیر -خ بهشتی –تهران  آذر کلید ایتالیا 

 07137744343 07137744595 108انتهاي بلوار کارآفرین نبش خیابان -بعد از میدان دوم-شهرك  صنعتی بزرگ شیراز-شیراز سرو نیرو شیراز ایران

 44478695 44479049 10 شماره 21 کوچه پونک چهارراه از باالتر اصفهانی اشرفی بزرگراه تهران بارز کلید ایران

 88601400 88601317 1 پالك اعطم حکیم خیابان- شیرازشمالی خیابان-مالصدرا خیابان-تهران پارس تابلو ایران

R.B/طبقه دوم374ش جنوب غربی تقاطع مدرس، ساختمان بلوار میرداماد، نب،تهران لنایزد ایتالیا ، 
22035501-

22035499 
88677129 

تاریخ ورود موقت 

به فهرست 

05/09/96 

EGYA 66084264 66044150 1خیابان آزادي، خیابان میرقاسمی،تقاطع سعید افشاریان با علی دهقان پالك  الکوپارس ایران 

GSEC ایتالیا ABB 22655357 22658572 27پالك -خیابان اردیبهشت-حمودیهخیابان م -پارك وي 

 ZPUE/22356822 22356822 غربی3طبقه -12پالك-غربی 4کوچه -خیابان دشت بهشت–تهران سعادت آباد  تامین تجهیز آدرینا لهستان 

 موقت ورود خیتار

 فهرست به

05/09/96 

 44030073 44030073 جنوبی 414واحد-برج نگین رضا-فهانیابتداي بزرگراه اشرفی اص -تهران آرین کلید پارس ایران 

 88482291 88482290 2واحد  13پالك  -ولیعصر بین بهشتی و مطهري کوچه شجاعی پارس کلید تابان ایران 

 به ورود خیتار

 بهصورت فهرست

 کسالهی و موقت

25/12/97 

 26403461 26403461 309واحد-ردامادیم رز برج-ردامادیم -تهران تابلو صنعت توان رانیا 

 56233588 56233588 11 واحد  1 پالك نیرو خیابان کاشانی اله آیت بلوار -صادقیه دوم فلکه- تهران ملزومات گستر آریا رانیا 

 آزمایشگاه معتبر اقدام نمایند.  در LBSنسبت به انجام آزمون اتصال کوتاه بر روي ارت سکسیونر هاي   19/07/96می بایست تا تاریخ  13هاي ردیف  شرکت  *



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 9صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

14 

 سکسیونر هوایی

 88833070 88835056 1584793717کد پستی  -ط اول - 196شماره  -خ کریمخان زند -تهران  صنایع بین المللی  ارس   صنایع بین المللی  ارس / ایران MBC٨٨ خشک

 44905576 44905571-5 13145-1653کد پستی  -جنب پمپ بنزین -ص کرججاده مخصو 11کیلومتر  –تهران  ایران سوئیچ ایران CGو L241C خشک

 88656271 88656225-33 1968958781کد پستی  -107پ –خ سرو  -باالتر از میرداماد –خ ولیعصر  -تهران  یم Lucyانگلستان  RX خشک

 ایتالیا SEL ٢٤-PLS گازي
 نوآوران برق آریا

 
 44430241 44481770-5 1476683661کدپستی  – 140پ  –متري گلستان شرقی (شهید مخبري)  35 –گل سردار جن –بزرگراه همت  –تهران 

 پارس سوئیچ پارس سوئیچ / ایران PGL گازي
کدپستی  -1304و1303واحد  -13ط  –برج سپهر ساعی  –جنب پمپ بنزین  –نرسیده به پارك ساعی  –تهران خ ولیعصر 

1433894431 

88554507-

88554944 
88554508 

 تاریخ ورود به صورت

موقت و یکساله به 

فهرست مورخ 

25/10/96 

 EN-KPS گازی

EN 
TECHNOLOGY/

 کره جنوبی

 44030073 44030073 جنوبی 414واحد-برج نگین رضا-ابتداي بزرگراه اشرفی اصفهانی -تهران آرین کلید پارس

15 
کلید اتوماتیک 

 (کلیه رنج ها)

MCCB NSX اشنایدر الکتریک  /

 فرانسه
 22015311 22015300 1965938511کد پستی  -2پ  –بن بست شهریار  –خ شهید فیاضی (فرشته)  -خ ولیعصر –تهران  تله مکانیک ایران

ACB 
 

MCCB T-PACT 88752449 88549431 1576646119تی کدپس-واحد ششم-طبقه سوم-11پالك -خیابان نقدي-باالتر از متروي مفتح -خیابان مفتح تهران پادنا یونولک/ ایران 

ACB U-PACT 

MCCB TMAX ABB/ 88881288 88881284 1435773346کدپستی  - 6شماره  -کوي باغ سرا  –خ شاد –مالصدرا –ونک–تهران  شرکت آریان ایتالیا 

ACB EMAX 

MCCB 

HGM  تا و رنج

A800 

 هیونداي / کره
 آریان نیرو راي

 
از رنج  UCB 88313669 88312012 17واحد  – 7پ – 20ك -باالتر از شعاع  –خ قائم مقام فراهانی  –تهران 

A800 به باال 

ACB UAN/UAS 

MCCB TS 
LS(LG88709484 88709890-1 1433634431کد پستی  -13واحد  -3پ  -ابتداي فتحی شقاقی -چهارراه مطهري -خ ولیعصر –تهران  پارس نیرو سان ) / کره 

ACB AS/AN 

16 
 تاکلید اتوماتیک 

 آمپر 630و
MCCB   77686831 77686830 4واحد  – 4ط  -629پ  – 250ساختمان  -روبروي مسجد قائم  –خ سعدي شمالی  –تهران  الکترو کاوه پارسیان فدرال / ترکیه 



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 10صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 

تاریخ ورود به 

فهرست به 

صورت موقت و 

یکساله 

20/12/96 

 ایران
 صنایع الکتریکی پارس حفاظ

 (پارس فانال)
 88955197 88956738 2طبقه 4خیابان فلسطین شمالی کوچه شهید فیروز دهقان پالك -تهران 

 
CHINT/88418998 88419260 19و18واحد-6طبقه-56شماره-بعد از چهار راه اندیشه-خیابان دکتر بهشتی-تهران چیره نیرو توان چین 

MCCB 
 

 نایرا
   شارین پارس ایرانیان

 (شیل ایران)
 25/10/96خروج از فهرست مورخ 

  

17 
 تاکلید اتوماتیک 

 آمپر 400و
MCCB 

 
HIMEL/آماد برق سپهر( چینHIMEL(  88320923 88842410 1واحد  88خیابان طالقانی خیابان موسوي (فرصت شمالی) پالك 

18 
 و  کلید فیوز عمودي تا

A400 
    

 03537273284 2-03537273280 خیابان دوم سمت چپ -خیابان بنفشه -میدان اقاقیا -شهرك صنعتی خضرآباد–یزد  پیچاز الکتریک / ایران پیچاز الکتریک

 03537272806 03537272246 89165-731صندوق پستی  -سمت چپ -فرعی اول –متري سوم 24خ  –بلوار کاج  –شهرك صنعتی یزد  –یزد  زاویر زاویر/ ایران

   کنتاکتور 19

  

صنایع الکتریکی پارس 

 حفاظ/ایران

صنایع الکتریکی پارس 

 (پارس فانال)حفاظ
 88966735 88956738-9 1415733645کد پستی  -2ط  – 4پ  –ك هشتم  –خ فلسطین شمالی  –تهران 

 88313669 88312012 17واحد  – 7پ – 20ك -باالتر از شعاع  –خ قائم مقام فراهانی  –تهران  آریان نیرو راي هیونداي / کره جنوبی

 22015311 22015300 1965938511کد پستی  -2پ  –بن بست شهریار  –خ شهید فیاضی (فرشته)  -خ ولیعصر –تهران  تله مکانیک ایران اشنایدر الکتریک / فرانسه 

 88795830 88795816 1516739611کدپستی  – 102پ –سی و پنجم روبروي خ  –خ خالد اسالمبولی  –تهران  آریا تکسان فوجی الکتریک/ ژاپن

RADE 

KONCAR/22055765 22028028 1967753867کد پستی  – 3ط  -35پ  -خ شناسا–روبروي پارك ملت  –خ ولیعصر –تهران  ایستا توان صنعت مقدونیه 

LS(LG88709484 88709890-1 1433634431کد پستی  -13واحد  -3پ  -تداي فتحی شقاقیاب -چهارراه مطهري -خ ولیعصر –تهران  پارس نیرو سان ) / کره 

HIMEL/آماد برق سپهر( چینHIMEL(  88320923 88842410 1واحد  88خیابان طالقانی خیابان موسوي (فرصت شمالی) پالك 

 ایران
(شیل شارین پارس ایرانیان   

 ایران)
 03135720592 03135720672 67. پالك   5ي  خیابان  انتها -شهرك  صنعتی  جی  -اصفهان

تاریخ ورود به 

فهرست به 

صورت موقت و 

 20/12/96یکساله

CHINT/88418998 88419260 19و18واحد-6طبقه-56شماره-بعد از چهار راه اندیشه-خیابان دکتر بهشتی-تهران چیره نیرو توان چین 

 22055765 22028028 1967753867کد پستی  – 3ط  -35پ  -خ شناسا–روبروي پارك ملت  –خ ولیعصر –تهران  وان صنعتایستا ت / اسلوونی ETI     فیوز کریر  20



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 11صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

     نشانگر خطا 21

FLAIR٢٢D 
 در/فرانسهاشنای

 22015311 22015300 1965938511کد پستی  -2پ  –بن بست شهریار  –خ شهید فیاضی (فرشته)  -خ ولیعصر –تهران  تله مکانیک ایران

Nortroll CT٢٣٣٠)( 

 نروژ/
 88050210 88614984 3واحد 10ك بهارپ-تقاطع شیراز-خ مالصدرا–میدان ونک  بهین تجربه

KRIES IKI-٢٠B١ 
 آلمان

 33907994 33984458 414واحد -طبقه چهارم-مجتمع تجاري و اداري سعدي-خ سعدي جنوبی-تهران پیشرو افزار نیرو

KRIES IKI-٢٠B١ 
 آلمان

 44066573 44951948-9 1واحد 2 پ يانصار دیشه ك یامبرغربیپ به دهینرس يستار اتوبان -تهران طرح هاي صنعتی آذرخش

)HORSTMON 

EKآلمان ٣/١ /( 
 66358649 66358647-8 طبقه سوم 990نبش کوچه شهره پ  –خ آزادي خ آذربایجان  مپنیران

IONIC EF-٣٧LF/ 

 ایران
 66532973 66537490 3واحد-60پالك-نیایش خ -ستارخان خ-تهران هوشمندپارس رله 

SEL CD44430241 44481770-5  140پ  –متري گلستان شرقی (شهید مخبري)  35 –سردار جنگل  –بزرگراه همت  –تهران  نوآوران برق آریا ایتالیا /٢٠٣٢ 

 ط به بررسی نتایج حاصل از گزارش عملکرد توسط واحدهاي بهره برداري می باشد .تداوم درجه نام نشانگرخطا در ویرایش هاي بعدي فهرست منو

   رله ثانویه جریان 22

AEG SAM 
DOA  ١ .٢ 

 88590163 88581431 14خ ایران زمین نبش یکم پ-میدان صنعت-تهران شهرك قدس همیان فن همیان فن/ ایران

MK٢٢٠٠ L 22884350 22884350-1 1661718731کد پستی  -3واحد -(ساختمان کسري )  985پ -روبروي پارك شریعتی  -تی خ شریع -تهران حیات صنعت البرز ایران 

SIA-F Fanox/ 88140067 88140081 6واحد  –طبقه دوم  7کوچه بیستم پالك –خ قائم مقام فراهانی  –تهران  فن اکسین ویرا اسپانیا 

PAC-E١٠٠ PNC/03536292139 03536290380 روبروي شهرك بهاران -بلوار مدرس-یزد لپهرنیرو کنتر کره جنوبی 

MC٣٠-R٢ 
Microelettrica 

scientifica/ایتالیا 
 44521209 44521486 2 واحد -59 پالك -گلها بلوار ارج راه سه -کرج مخصوص جاده 6 کیلومتر -تهران توان پیشتاز کلید

 هاي بعدي فهرست منوط به بررسی نتایج حاصل از گزارش عملکرد توسط واحدهاي بهره برداري می باشد .تداوم درجه نام رله هاي ثانویه در ویرایش 

 

 بیمتالکابلشو  23

   

 88664912 88674334 طبقه پنجم -23ساختمان  -مابین آفریقا و ولیعصر -خ شهید وحید دستگردي (ظفر) –تهران  پارس جلفا ** ریکم / آلمان

SUNNYAR 03136294155 03136294145 12واحد  –ساختمان تیراژه -خ توحید میانی-اصفهان سانیار 

 66593150-3 66593150-3 179واحد  -11ط -cبلوك  –ساختمان کاوه  –روبروي دانشکده دامپزشکی  –نرسیده به جمال زاده  –خ آزادي  –تهران  قوي ساز نیرو  ایران

 به ورود خیتار

 بهصورت فهرست

 کسالهی و موقت

97/12/25 

 ایران فول بیمتال
 سینف صنعت گستران نقش

 (آکو)شهرآرا
 56522404 56522404 1 پ - ولیعصر خ -آباد احمد صنعتی شهرك -شورآباد

24 
  انواع کابلشو

 (معمولی و بیمتال)
    

 88546650 88544772-3 1587776913ی کد پست– 8واحد  -3ط – 21پ  – 11ك  –خ میرعماد  –خ شهید مطهري  –تهران  دانش اتصال ایران

CKC/77326833 77238265 165873571 1کد پستی-14پ  -خ هفتم غربی  -خ اتحاد  -جاده دماوند  -تهران  چسب کار** ایران 



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 12صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

تاریخ ورود به 

صورت موقت و 

یکساله به 

فهرست 

05/09/96  

 03133807763 03133807761 شرکت کلوته -نبش نیم فرعی دوم - 20بان خیا-شهرك صنعتی محمود اباد-جاده اصفهان تهران کلوته ایران

 می بایستی نسبت به اخذ گواهی مطابقت با استاندارد تولید از شرکت توانیر اقدام نمایند. 24و  23*شرکتهاي ردیف 

 کلمپ بی متال می بایستی از نوع روکش قلع یا با جوش اصطکاکی باشد.

25 

سرکابل ومفصل 

بدیل روغنی حرارتی،ت

به خشک (فشارضعیف 

 وفشارمتوسط)

  

 88664912 88674334 طبقه پنجم -23ساختمان  -مابین آفریقا و ولیعصر -خ شهید وحید دستگردي (ظفر) –تهران  پارس جلفا ریکم / آلمان EPKT  سرکابل و مفصل

 HWG سرکابل
 Dasheng (چین) 77344883 77121066 1658735711کدپستی  – 14پ  –تم غربی خ هف –خ اتحاد  –جاده دماوند  –تهران  چسب کار 

 MWP,HTG مفصل

 HAT سرکابل
Hongshang  22231350 22692676-8 1933813789-10واحد  2طبقه  2مجتمع پل رومی -کوچه سینا–باالتر از سراه قلهک -شریعتی–تهران  آرین مفصل چین 

 HRA٢,HRA٣ مفصل

 HSK سرکابل
CTL/88307565 88847401 1589944416کد پستی    -ط دوم شمالی  – 19شماره  –خ مشاهیر  –خ قائم مقام فراهانی  –تهران  پارس مفصل آسیا انگلستان 

 HJMV مفصل

 44483301 88544772-3 1587776913کد پستی – 8واحد  -3ط – 21پ  – 11ك  –خ میرعماد  –خ شهید مطهري  –تهران  ابل دانش اتصال الکان /ایتالیا ELKAN سرکابل و مفصل

 66718415 66706115 1133936813کدپستی -898شماره -چهارراه کالج-خیابان انقالب –تهران  صفدر ساسانی NEXANS NEXANS سرکابل و مفصل

 سرکابل ومفصل
 

Cell pack 88991321 88991321 1103واحد  -ساختمان نگین ساعی-راه بهشتیباالتر از سه -ولیعصر خ-تهران تجارت اسپادانا ان عصرفناور 

26 
سرکابل و مفصل 

 چدنی

 
تاریخ ورود بھ 

فھرست 
٩٧/٠٨/١٣ 

 88008761 88339304 3،واحد 2،ط 67 ،پالك 27 میرحیدري قدس ،کوچه شهر اشک عظیمی آرا،خیابان جهان آباد،خیابان یوسف هونام نور گستران افق ایران

 
 بھ ودور خیتار

 فھرست
١٣/٠٨/٩٧  

 77344883 77121066 1658735711 یکدپست – 14 پ – یغرب هفتم خ – اتحاد خ – دماوند جاده – تهران کار چسب ایران

27 
 سرکابل ومفصل سرد

)COLD SHRINK( 

 88546650 88544772-3 1587776913کد پستی – 8واحد  -3ط – 21پ  – 11ك  –خ میرعماد  –خ شهید مطهري  –تهران  ابلدانش اتصال فنالند /ENSTO ENSTO سرکابل و مفصل 

 CSK سرکابل
woer ٢٠/١٢/٩٦تاریخ خروج از فھرست  *پارس مفصل آسیا / چین 

 CJMV مفصل  



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 13صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 *شرکت پارس مفصل آسیا می بایستی نسبت به اخذ گواهی مطابقت با استاندارد تولید از شرکت توانیر اقدام نماید.

28 

 

بوشینگ  کاور

 ترانسفورماتور

  

  ENSTO/ 88546650 88544772-3 1587776913کد پستی – 8واحد  -3ط – 21پ  – 11ك  –خ میرعماد  –خ شهید مطهري  –تهران  دانش اتصال فنالند 

BC CTL/ 88307565 88847401 1589944416پستی  کد  -ط دوم شمالی  – 19شماره  –خ مشاهیر  –خ قائم مقام فراهانی  –تهران  پارس مفصل آسیا انگلستان 

 
 71-08645260070 08645260067 714هرك صنعتی زاویه خ سوم پشزرندیه -استان مرکزي  تعادل نیروي سپهر ایران

29 

 

ساعت فرمان 

 نجومی 
  

 SEL١٧٠TO
P٢ 

 1594938115 -ستیکدپ 4واحد  -29پ -ك پرستو-باالتر از زرتشت  -خ ولیعصر -تهران  فرین آرا تبن / آلمان 
88918157-58 

88890340 
88918159 

AWB 03132658332 03132661337 81576-53865کد پستی  –پ  –کوچه قدوسی  –خ حمزه اصفهانی  -خ هشت بهشت شرقی –اصفهان  شیوا امواج شیوا امواج ایران 

   کلید جداساز هوایی 30
 

 03135722133 03135722233 83761کد پستی  -161پ  -خ یکم  -شهرصنعتی جی  –اصفهان  آرا نیرو سپاهان ایران

 
31 

   کات اوت فیوز
 

 03135722133 03135722233 83761کد پستی  -161پ  -خ یکم  -شهرصنعتی جی  –اصفهان  آرا نیرو سپاهان ایران

 66410040 66409993 1314753933د پستی ک – 4واحد  -طبقه سوم –ساختمان رازي  –خ فخر رازي  –خ انقالب  -تهران  دالمن ایران

   فیوز المان 32
DAL 66410040 66409993 1314753933کد پستی  – 4واحد  -طبقه سوم –ساختمان رازي  –خ فخر رازي  –خ انقالب  -تهران  دالمن ایران 

ANS 03135722233 03135722233 83761کد پستی  -161پ  -خ یکم  -شهرصنعتی جی  –اصفهان  آرا نیرو سپاهان ایران 

 
 

33 

 

 

     کنتور دیجیتالی

 82163777 82163000 1588636911کد پستی  -21پ -کوچه ماگنولیا -نرسیده به تقاطع مطهري –خ قائم مقام  –تهران  کرمان تابلو ایران

 88801961 88801958 1598688711کد پستی  – 5پ  –خ ورشو  –خ استاد نجات الهی  –تهران  کنتور سازي ایران ایران

 88878889 88878880-8 14348-75391کد پستی  -1پ  –ك روز  –نرسیده به تقاطع همت  –خ توانیر  –خ ولیعصر  –تهران  الکترونیک افزار آزما ایران

 22256948 2225695-51 1547914635کد پستی - 9واحد  -18پ  -خ دوم -نظري خ شاه  -میدان محسنی  -میرداماد  –تهران  پادرعد ایران

 0513548389 05135412240  9358187111کد پستی  – 370پ  –تقاطع بلوار تعاون  –بلوار صنعت  -1فاز  –شهرك صنعتی طوس  –مشهد  بهینه سازان طوس ایران

 
34 

 

 ثبات دیجیتالی

 

 

  

B44268362 44268342-5 2ط  – 383پ  –بعد از پل یادگار امام  –به سمت غرب  –بزرگراه جالل آل احمد  –تهران  باسط پژوه ایران ٨٥١ 

w05136070058 05136068499 91375-3381صنودق پستی -147پ –ومعلم 25بین خ -بلوار جالل آل احمد-بلوار وکیل آباد-مشهد مشهد تدبیر ایران ١٠٦ 

ZMP04135533738 04135538103 ساختمان تجاري گلستان  -خ امام -تبریز زایلوگ ایران ٨٨٠٠ 

 فهرست به ورود خیتار

 و موقت بهصورت

 کسالهی

25/12/97 

FL-١١B و  FL-١١D 

DLو ١١  DLG١١ 
 66532973 66537490 3واحد-60پالك-نیایش خ -ستارخان خ-تهران	پارس رله هوشمند ایران



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 14صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

35 
انواع کلید فیوز 

 A400 و گردان تا
    

 03537272806 7-03537272246 89165-731صندوق پستی  -سمت چپ -فرعی اول –متري سوم 24خ  –بلوار کاج  –شهرك صنعتی یزد  –یزد  زاویر ایران

 03537273284 03537273280 خیابان دوم سمت چپ -خیابان بنفشه -میدان اقاقیا -شهرك صنعتی خضرآباد –یزد  پیچاز الکتریک ایران

 03132641677 03132644066-7 8158636754کد پستی-54واحد –ط سوم -ساختمان میرداماد -روبروي بیمارستان شهید صدوقی –خ بزرگمهر  –اصفهان  اصفهان کلید ایران

36 
       کلیدفیوز٭

 )AEG(طرح 
    

 03132641677 7-03132644066 8158636754کد پستی-54واحد –ط سوم -ساختمان میرداماد -روبروي بیمارستان شهید صدوقی –خ بزرگمهر  –اصفهان  اصفهان کلید ایران

 03537273284 03537273280 خیابان دوم سمت چپ -خیابان بنفشه -میدان اقاقیا -شهرك صنعتی خضرآباد –یزد  پیچاز الکتریک ایران

 03537272560 1-03537272650 ساختمان سوم  -سمت چپ –فرعی سوم  -متري یازدهم 24ك -بلوار کاج –شهرك صنعتی یزد  –یزد  پیچاز تابان ایران

 ) صرفاً به منظور انجام تعمیرات و جایگزینی کلید فیوزهاي معیوب مجاز می باشد.36 (ردیف AEGاستفاده از کلید فیوز طرح  ٭

     صنعتی کلیدگردان 37

 77614612 77686085 9و7واحد 5طبقه -)250(ساختمان 629شماره  –خ سعدي شمالی  –تهران  الکترو کاوه  ایران

 88733048 88504490 1514734115کد پستی  –ط سوم  – 22پ  –ك دهم  –خ بخارست  –تهران  توان ره صنعت ایران

 88844634 88844634 15816کد پستی  -9آپارتمان –طبقه سوم  – 14شماره  –خ فرصت  –خ انقالب  –تهران  کاالي برق ایران ایران

     فیوز فشارضعیف 38

 9187665569کد پستی  -45پ  –خ ابن سینا شرقی  –بلوار فردوسی  –مشهد  فیوز صنعت مشهد ایران
37688380-

05137645065 
05137623580 

 66718415 66706115 1133936813کدپستی  -898پ  –چهارراه کالج  –خ انقالب  –تهران  صفدر ساسانی ایران

 03537273284 03537273280 خیابان دوم سمت چپ -خیابان بنفشه -میدان اقاقیا -خضرآبادشهرك صنعتی  –یزد  پیچاز الکتریک ایران

 22055765 22028028 1967753867کد پستی  – 3ط  -35پ  -خ شناسا–روبروي پارك ملت   –خ ولیعصر  –تهران  ایستا توان صنعت ایران

     پایه فیوز چاقویی 39

 03537273284 03537273280 خیابان دوم سمت چپ -خیابان بنفشه -میدان اقاقیا -صنعتی خضرآباد شهرك –یزد  پیچاز الکتریک ایران

 45پ  –خ ابن سینا شرقی  –بلوار فردوسی  –مشهد  فیوز صنعت مشهد ایران
37688380-

05137645065 
05137623580 

 22055765 22028028 3ط  -35پ  -شناساخ –روبروي پارك ملت   –خ ولیعصر  –تهران  ایستا توان صنعت ایران

 66718415 66706115 898شماره  -چهار راه کالج -خیابان انقالب -تهران صفدر ساسانی ایران

   فیوزفشارمتوسط 40

 
ETI/ 22055765 22028028 1967753867کد پستی  – 3ط  -35پ  -خ شناسا–روبروي پارك ملت   –خ ولیعصر  –تهران  ایستا توان صنعت اسلونی 

 به ورود خیتار

 بهصورت فهرست

 کسالهی و موقت

Inter-teknik 88618238 20-88618316 5پالك-بن بست شبنم-کوچه کولیوند-خیابان شیخ بهایی شمالی-خیابان مالصدرا-میدان ونک –تهران  فراکوه 



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 15صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

25/12/97 

   کلید مینیاتوري 41

  

 22256948 1-22256950 1547914635کد پستی - 9واحد  -18پ  -خ دوم -نظري خ شاه  -میدان محسنی  -د میرداما –تهران  ایران(پاد رعد) F&G ایران

 88836308 88835301 1586638511کد پستی  -3واحد  - 35پ  -خ شهید خدري  -میدان شعاع  –خ قائم مقام فراهانی  –تهران  (AEG)توس فیوز ایران

 22055765 22028028 1967753867کد پستی  – 3ط  -35پ  -خ شناسا–روبروي پارك ملت   –خ ولیعصر  –تهران  (ETI)ایستا توان صنعت ایران

 03132654534 03132651376 21واحد –ط دوم -ساختمان جام جم  –هشت بهشت غربی  –اصفهان  (SUN)سانیر ایران

 
 ایران

صنایع الکتریکی پارس حفاظ 

 p&F (پارس فانال)
 88966735 88956738-9 2ط -4پ –ك هشتم  -خ فلسطین شمالی –ن تهرا

 

 ایران
نوآوران صنعت برق و سازه 

 PTECروئین(پارس تکنولوژي)
 07136251557 07136234375 144پالك -14کوچه-بلوار میرزاي شیرازي–شیراز 

 03133804575 03133802026 816119513کدپستی 2 پ مدو حصاري،کوي خ مادر میدان از تهران،بلوارمیردامادقبل رعدتولیدي  ایران

تاریخ ورود به 

22/06/96فهرست   
 ایران

دریا الکترو تجهیز 

 )DETمازندران(
 33681304 33681304 7 واحد 23 پالك کریمی مصباح نو زار الله تهران

تاریخ ورود به 

28/06/96فهرست   
 44809071 44870727 3 واحد 15 پ دوم کوچه نیایش از باالتر اصفهانی یاشرف بلوار تهران )IPTKپارس توان آزما( ایران

     ترمینال 42

 03133804575 03133802026 816119513کدپستی 2 پ دوم حصاري،کوي خ مادر میدان از تهران،بلوارمیردامادقبل رعدتولیدي  ایران

 02644226112 02644226111 3361653314کد پستی -خ یکم – 1فاز  –تی هشتگرد شهرك صنع –قزوین)  –(تهران  65کیلومتر  پارت الکتریک ایران

 

43 

 

 

 

 

 

 

 ترانس جریان و

 ترانس ولتاژ

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 1ط -26کوچه چهارم پ–خ فالمک شمالی -4فاز –شهرك غرب  –تهران  مگ الکتریک ایران
88365595 

 
88712206 

 22263225 5-22911553 4طبقه  2خ هشتم پالك -خ بهروز–میدان محسنی -رمیردادمادبلوا –تهران  پارس شار بارز ایران

 05135413468 7-05135413465 9185113111کدپستی  -379شماره  –خ هفتم  –بلوار صنعت  –فاز یک  –شهرك صنعتی توس  –مشهد  نوین هریس پویا ایران

 ایران
گروه صنعتی الکترو پژواك 

 سابق) نس وركرضا تراآرین(
 05133923000 0513392200 9163913111کد پستی  -52پ  -6کارگر -خ کارگر –شهرك صنعتی طرق  –مشهد 

 88701415 88701414 1206واحد -12ط –برج سرو ساعی  –جنب پمپ بنزین ساعی  –خ ولیعصر  –تهران  نیرو ترانس ایران



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 16صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 فشارضعیف

تاریخ ورود به 

موقت و  صورت

به فهرست یکساله 

02/08/96مورخ   

 88240882 88240881 2غربی،ساختمان پزشکان پاتریس، طبقه اول ، واحد  19تهران، شهرآرا، خیابان پاتریس،نبش کوچه  الکترومبدل آرمان ایران

٥/١٥٠رنج   

 به ورود خیتار

 و موقت صورت

 فهرست به کسالهی

25/12/97 مورخ  

 05132605749 05132605749 20پ 1,3 کامجو شهید - کالت جاده - مشهد توس مبدل ایآر رانیا

     ترانسفورماتور 44

 88716117 9-88723337 1433633731کد پستی  – 23شماره  –خ سوم  –خ جمال الدین اسد آبادي  –تهران  ایران ترانسفو زنگان ایران

 55228137 55228134 1888719639کد پستی  -خ ایران ترانسفو ري -ه اول پاالیشگاه تهرانسه را –ابتداي جاده قدیم قم  –شهر ري  -تهران  ایران ترانسفوري ایران

 88553963 88711471 15876714411کد پستی  -16واحد  -16پ  -کوچه عرفان –باالتر از مطهري  –خ میرزاي شیرازي  -تهران ترانسفورماتور سازي کوشکن ایران

 آریا ترانسفو شرق ایران
ن ، شهرك غرب ، بلوار دادمان ، خیابان فخار مقدم ، نبش کوچه گلبرگ چهارم غربی ، ساختمان گلبرگ ، طبقه پنجم تهرا

 10، پالك 
88374335-8 88374339 

45 
ترانسفورماتور 

 خشک
 88716117 9-88723337 1433633731کد پستی  – 23شماره  –خ سوم  –خ جمال الدین اسد آبادي  –تهران  ایران ترانسفو زنگان ایران    

 برقگیر 46

    

 88974095 88974091-3 1431664181کد پستی  – 3واحد- 35پ  -خ بوعلی سینا شرقی -خ چهلستون  -م فاطمی  -تهران برقگیر پارس ایران

 16-05135413014 16-05135413014 9185113111کد پستی  -497قطعه  –خ دهم  –بلوار تالش شمالی  –فاز یک  –شهرك صنعتی توس  –مشهد  برقگیر توس ایران

 35) پالك 20اصفهان شهرك صنعتی دولت اباد خیابان دکتر حسابی( (برقگیر پایا) انتقال توان پایدار ایران
03134412770-

86081022 

03189774488 

86080996 

 

 به ورود خیتار

 بهصورت فهرست

 کسالهی و موقت

24/11/97 

 44824966 44824299 18 پ کریمی شهید جنگل سردار تهران بانتدبیر مولد تا ایران

 22704374 22704372-3 19617کد پستی  -61واحد  – 11ط  -برج فردوس  – 1777شماره  –نرسیده به میدان تجریش  –خ ولیعصر  –تهران  فراکوه ایران      47



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 17صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 خازن فشارضعیف

 

 

 

 88772067 8889013 1516963631کد پستی  -7واحد  -2ط -جدید 14پ -2روبروي شبکه -انتهایخ الوند–میدان آرژانتین  –تهران  صبا خازن ایران

 88882959 88882956-8  1518844513کد پستی   – 3واحد  – 28پ  –خ پدیدار شرقی  –باالتر از چهار راه جهان کودك  –بلوار آفریقا  –تهران  پرتو خازن ایران

 88369516 88369514-15 1466983663کد پستی  -2ط  -جدید 52پالك  -بلوار دریا –سعادت آباد  –تهران  وپاالیش نیر ایران

     KV20کابل  48

 77504594 77529690 1565839331کد پستی  -13پ  –بهار شیراز  -خ شریعتی -تهران  سیمکو ایران

 88787117-8 88787111-20 1517769513کد پستی  -19شماره  -کوچه نهم -خ گاندي  -تهران  کابل البرز ایران

 88762471 88762592-6 1553953713کد پستی  – 64پ  –خ خرمشهر -سهروردي شمالی  –تهران  سیم و کابل ابهر ایران

 ایران
 سیم و کابل یزد

  
 1915663669کد پستی  -23واحد  - 6ط  – 22شماره  –بلوار گلشهر  –بزرگراه آفریقا  –تهران 

22053752-

22012211 
22053760 

 66939404 66939516-66939340 1طبقه اول واحد 33پالك  -شرقی خیابان نیایش -خ توحید -میدان توحید –تهران  کابلسازي ایران  ایران

 23574 23574 25پالك-سعیديیابان خ-خیابان لواسانی-فرمانیه کابلسازي افق البرز ایران

 22028427 22669500 1965613311کد پستی  -4و3ط  -18پ  -ك هستی  –باالتر از چهارراه پارك وي  –ولیعصر  –تهران  کرمان و کاویان ایران

 88757639 88743764 2طبقه –ساختمان زمرد  –نبش میرعماد  –خ شهید بهشتی  –تهران  کابل مغان ایران

 88914679 88914509-16 1595814613کد پستی  –جدید  41پ  –ك افتخار  –نرسیده به خ مطهري  –خ ولیعصر  –تهران  کابل متال ایران

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل فشارضعیف با 

رشته ،  4رنگ بندي: 

مشکی   -زرد   –(قرمز

سه فاز و آبی نول) و        

رشته موارد فوق  5

بعالوه یک رشته سبز و 

 اه راه (ارت)زرد ر

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 تمام مقاطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22053760 22012211-22053752 1915663669کد پستی  -23واحد  - 6ط  – 22شماره  –بلوار گلشهر  –بزرگراه آفریقا  –تهران  سیم و کابل یزد ایران

 77504594 77529690 1565839331کد پستی  -13پ  –بهار شیراز  -خ شریعتی -تهران  سیمکو ایران

 22259640 22259653-5 19119934318کدپستی 32واحد17پ-ساختمان امیر-خ بهروز–میدان محسنی –تهران  کابل سینا ایران 

 ایران
صنعتی الکتریک 

 (افشارنژاد)خراسان
 73234 73232-73233 1613956913کد پستی -جدید  371پ  -ایستگاه عوارضی -پائین تر از بهار شیراز –خ دکتر شریعتی  -تهران 

 66939404 66939516-66939340 1طبقه اول واحد 33پالك  -شرقی خیابان نیایش -خ توحید -میدان توحید –تهران  کابلسازي ایران  ایران

 سیمباف ایران
پستی کد    - 15و14واحد  -107پ  –خ شهید مالیري پور  -ابتداي خ مفتح شمالی  –میدان هفت تیر  –تهران 

1575718638 
6- 88842715 88835156` 

 23574 23574 25پالك-يدیسعیابان خ-یلواسان ابانیخ-هیفرمان البرز افق کابلسازي ایران



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 18صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل فشارضعیف ادامه 

رشته  4با رنگ بندي: 

  -زرد   –، (قرمز

فاز و آبی  مشکی سه

رشته  5و        نول) 

موارد فوق بعالوه یک 

رشته سبز و زرد راه 

 راه (ارت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 تمام مقاطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 04136303051 04136303050 تهران -جاده تبریز  5کیلومتر  –تبریز  سیمکات ایران

 88914679 88914509-16 1595814613کد پستی  –جدید  41پ  –ك افتخار  –هري نرسیده به خ مط –خ ولیعصر  –تهران  کابل متال ایران

 88304972 88319095-7 1578715111کدپستی  -5پ -ك مسجد –خ سلیمان خاطر (امیر اتابک سابق)  -خ مطهري -تهران سیم وکابل همدان ایران

 22255374 22228186-22271317 1911663113کد پستی  –جدید  14پ –ساختمان آرمان  -بش نامین -خ امیرسهیل تبریزیان -میرداماد -تهران کابل مسین ایران

 
 05135414844 05135413277 9185113111کد پستی  -1فاز  -خ دهم –بلوار تالش شمالی  –شهرك صنعتی توس  –مشهد  سیم و کابل مشهد

 ایران

 کابل فروزان یزدسیم و  ایران
کد پستی           -1103شماره  – 11طبقه  –برج نگین ساعی  –روبروي پارك ساعی  –خیابان ولیعصر  –ن تهرا

1433893966 
88714590-88714373 88725634 

 87262626 87260000 1531715911کد پستی   – 4ط  – 5پ  –خ حافظی  –خ پاکستان  –خ شهید بهشتی  –تهران  سیمیا ایران

 ایران
 هاي تخصصی شیرازابلک

 (کات کابل)
 33960671-4 33960671-4 1143734511کد پستی  –ط دوم  -14پ -ك مژدهی -نرسیده به خ اکباتان  -خ سعدي جنوبی –تهران 

 03537272258 03537272257 1145655764کدپستی  – 4واحد  – 23پ  –کوچه شهید مصباح کریمی  –الله زار نو  –تهران  شیرکوه ایران

 88344255 88315194-6 1588855985کدپستی -واحد یک  -جدید  10پ  –خ قابوسنامه  -خ مطهري  –تهران  رسانا کابل ایران

 03538257124 03538257122-3 137پالك –طبقه فوقانی –جنب کوچه بنیادجانبازان -بلواردانشجو-یزد رفسنجان سیم وکابل پیشرو ایران 

 88757639 88752014 2طبقه –ساختمان زمرد  –نبش میرعماد  –خ شهید بهشتی  –تهران  مغان کابل ایران

 88757193 88757603-04 طبقه دوم شرقی – 31پ –کوچه نکیسا  –خ کاووسی فر  –خ شهید بهشتی  –تهران  ولتا کابل کرمان ایران

 03537273019 03537273334 بلوار ستاره -بلوار نارون -بلوار ابریشم -شهرك صنعتی یزد کابل ستاره یزد ایران

 03145644186 03145643121 105پ -فاز اول-خ اول-شهرك صنعتی مورچه خورت-اصفهان سیمکانشایان  ایران

 ایران
همگام الکتریک 

 خراسان(همگام)
 73234  73232-233 371 پالك -شیراز بهار از تر پایین -شریعتی -تهران



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 19صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

  
 22840940 66703051-4 طبقه دوم-40پالك -خ سرهنگ سخایی-خ فردوسی -تهران کابل تک یرانا

 88209352 88888408 10واحد  3ط  14تهران میدان آرژانتین انتهاي خ الوند نبش اهورامزدا پالك  آلوم کابل کاوه ایران

   23/11/97تاریخ خروج  از فهرست  سیم وکابل شاهین ایران

 88327488 88823108 طبقه سوم-.82پالك  -نبش خیابان نژادکی -خیابان سنایی -خیابان کریم خان زند -تهران صنایع کابل کمان  ایران

تاریخ ورود به 

فهرست به صورت 

موقت و یکساله 

20/12/96  

 031333639940 03133363936 رازينرسیده به پل شهیدخ–خیابان امام خمینی -اصفهان سیستم کوثر سپاهان(کابل اختر) ایران

   

تاریخ ورود به 

فهرست به صورت 

موقت و یکساله 

20/12/96  

 66756572 66756573-6 9واحد  – 2طبقه  –ساختمان ثمین  -14پ  –کوچه گلپرور  –خ الله زار نو  –تهران  شهاب جم ایران

50 

 کابل فشارضعیف تا

 95مقطع  و

 
 

 
 03433240347 03433240347 41واحد  430یابان ایت ا.. کاشانی نرسیده به ستاري پالك خ -کرمان زرکابل کرمان ایران 

 
   23/11/97تاریخ خروج از فهرست  آرین ابهر ایران

 به ورود خیتار

 و موقت صورت

 فهرست به کسالهی

 25/10/96مورخ 

 02333652182 02333652183 روبروي اداره کل تربیت بدنی-بلوار بسیج  -سمنان سپهر البرز ایران

تاریخ ورود به 

موقت و  صورت

یکساله به فهرست 

20/12/96مورخ   

 03132203754 03132200014 534پالك-3طبقه-ابتداي پاساژ کازرونی-چهارباغ عباسی-اصفهان اسپادان بهسیم ایران



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 20صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کابل فشارضعیف تا

 35مقطع  و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 88215893 88215880 1511943938کد پستی  -303واحد  -ساختمان گل  -باالتراز پارك ساعی -خ ولیعصر -رانته سیم و کابل سمنان ایران

 33972144 33972144-33973595 1145945114کد پستی  -7واحد  -طبقه چهارم غربی – 16پ  -زاده ك امین -زار نوالله -تهران  مازندرانگل کابل  ایران

 22571130 22571100 18واحد -3طبقه  -1ساختمان شماره  -570شماره  -نبش بهارستان نهم -خیابان پاسداران -انتهر زرسیم ایران

 A 04135570656 04135570654واحد  - 5طبقه  -ساختمان امیرکبیر  -کوچه اهراب  -خیابان شریعتی جنوبی  -تبریز  سیم وکابل صائب ایران

 23/11/97تاریخ خروج از فهرست  ان تک گون)(ایرسیم پود کاران ایران
  

 02435754282 02435751750 6 صنعت خیابان هیدج صنعتی شهرك زنجان جاده 15 کیلومتر ابهر البرز ابهر ایران

 به ورود خیتار

 صورت به فهرست

 کسالهی و موقت

19/09/97  

 88651732 88651732 702 واحد -هفتم طبقه-پاینخت تجاري مجتمع-میرداماد-تهران سیم و کابل دامغان(بهفر) ایران

52 
 و کابل فشار ضعیف تا

 16مقطع 
 26117253 26116980 4واحد-1 پالك-یکم تنگستان نبش-شمالی پاسداران کاویان سیم بیهق ایران    

 ام نمایند.نسبت به اخذ تائیدیه  شوراي ارزیابی توانیر اقدمی بایست  52و51و50و49کلیه شرکت هاي ردیف هاي 

53 
کابل خودنگهدار 

KV20 
    

 66939404 66939516-66939340 1طبقه اول واحد 33پالك  -شرقی خیابان نیایش -خ توحید -میدان توحید –تهران  کابلسازي ایران * ایران

 8-88787117 20-88787111 1517769513کد پستی  -19شماره  -کوچه نهم -خ گاندي  -تهران  کابل البرز* ایران

 88762471 6-88762592 1553953713کد پستی  – 64پ  –خ خرمشهر -سهروردي شمالی   –تهران  ابهر*سیم و کابل  ایران

 22053760 22012211-22053752 23واهد  6ط 22شماره -بلوارگلشهر-بزرگراه افریقا–تهران  سیم و کابل یزد* ایران 

 22028427 22669500 1965613311کد پستی  -4و3ط  -18پ  -ك هستی  –باالتر از چهارراه پارك وي  –ولیعصر  –ن تهرا کرمان و کاویان* ایران

 الزم است نسبت به ارائه مستندات انجام آزمایشات نوعی اقدام نمایند. 53شرکت هاي مربوط به ردیف 

 

54 

کابل خودنگهدار 

 فشارضعیف
 22053760 22012211-22053752 1915663669کد پستی  -23واحد  - 6ط  – 22شماره  –بلوار گلشهر –راه آفریقا بزرگ –تهران  سیم و کابل یزد ایران  

   
 22783175 22783168-22783158 401واحد  – 16پ  –نبش کوچه معتمدي  –مابین چهارراه دیباجی و دلبخواه  –خ کالهدوز ( دولت )   –تهران   (آلفاصنعت پارس)آلفا کابل ایران



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 21صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 22255374 22228186-22271317 1911663113کد پستی  –جدید  14پ –ساختمان آرمان  -نبش نامی -خ امیرسهیل تبریزیان -میرداماد -تهران کابل مسین ایران

 4116303935 04116304892-3 تهران -جاده تبریز  5کیلومتر  –تبریز  سیمکات ایران

 88304972 88319095-7  1578715111کدپستی  – 5پ –ك مسجد -خ سلیمان خاطر(امیر اتابک سابق) –خ مطهري  –ان تهر کابل همدانسیم و  ایران

 05135413277-9 05135413277-9 9185113111کد پستی  -1فاز  -خ دهم –بلوار تالش شمالی  –شهرك صنعتی توس  –مشهد  سیم و کابل مشهد ایران

 88760509 88763950و55 1533956156کد پستی  -6واحد  -3ط  -41پالك  – 14نبش خ  –ح شهید قنبرزاده  -خ شهید بهشتی–تهران  توسعه برق ایران ایران

 88209352 88888408 10واحد  3ط  14تهران میدان آرژانتین انتهاي خ الوند نبش اهورامزدا پالك  آلوم کابل کاوه ایران

 66756572 6-66756573 9واحد-2طبقه-ساختمان ثمین 14پالك-کوچه گلپرور -له زار نوخ ال-تهران شهاب جم ایران

 88725634 88714590 1103واحد  11هران  خ ولیعصر روبروي پارك ساعی برج نگین ساعی  ط ت سیم وکابل فروزان یزد ایران

 33947242 33979897 11پ  -2کوچه پیرنیا -خ الله زار نو -تهران سیم راد سما ایران

تاریخ ورود به 

موقت و  صورت

یکساله به فهرست 

25/10/96مورخ   

 56233071 56232468 21شماره  - 4انتهاي گلبرگ  -بلوار نارنجستان  -شهرك صنعتی شمس اباد  -تهران  سیم تاپ سپهر ایران

تاریخ ورود به 

موقت و  صورت

یکساله به فهرست 

20/12/96مورخ   

 031333639940 03133363936 نرسیده به پل شهیدخرازي–خیابان امام خمینی -اصفهان کوثر سپاهان(کابل اختر) سیستم ایران

55 
 -سیم آلومینیوم

 kv20فوالد 
   

 88786834 88797223 15178کد پستی  -7پ  – 21ك  –خ گاندي  –تهران  آلومتک ایران

 04136303935 04136304892-3 هرانت -جاده تبریز  5کیلومتر  –تبریز  سیمکات ایران

 88209352 88888407-8 14نبش اهورا مزدا پ-انتهاي خ الوند–میدان ارژانتین  آلوم کابل کاوه ایران



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 22صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 88760509 88763950و55 1533956156کد پستی  -6واحد  -3ط  -41پالك  – 14نبش خ  –ح شهید قنبرزاده  -خ شهید بهشتی–تهران  توسعه برق ایران ایران

 88051685 88051683 5واحد -1طبقه -11شماره -خ حکیم اعظم-خ شیرازي جنوبی-خ مالصدرا-م ونک صنایع کابل کاشان ایران

 R191 56233070 56233071شماره  4گلبرگ –بلوارنارنجستان -شهرك صنعتی شمس آباد–تهران  سیم تاب سپهر ایران 

 D4  01143114151 01143114154قطعه –آمل شهرك صنعتی بابکان –مازندران  زآمل سیم وکابل مدرن هرا ایران

 33947242 33979897 11پ  -2کوچه پیرنیا -خ الله زار نو -تهران سیم راد سما ایران

 88798227 88798224 غربی 5واحد  -6پ  -خ بابک مرکزي -خ افریقا-تهران کابل و هادي کاج ایران

 22783175 22783168-22783158 401واحد  – 16پ  –نبش کوچه معتمدي  –مابین چهارراه دیباجی و دلبخواه  –خ کالهدوز ( دولت )   –تهران  آلفا کابل(آلفاصنعت پارس) ایران

56 
هادي روکش دار 

 هوایی
 

 

 04136303935 04136304892-3 تهران -جاده تبریز  5کیلومتر  –تبریز  سیمکات ایران

 22783175 22783168-22783158 401واحد  – 16پ  –نبش کوچه معتمدي  –مابین چهارراه دیباجی و دلبخواه  –خ کالهدوز ( دولت )   –تهران  (آلفاصنعت پارس)آلفاکابل ایران

 88209352 88888408 10واحد  3ط  14تهران میدان آرژانتین انتهاي خ الوند نبش اهورامزدا پالك  آلوم کابل کاوه ایران

 88725634 88714590 1103واحد  11خ ولیعصر روبروي پارك ساعی برج نگین ساعی  ط  -هران ت سیم وکابل فروزان یزد ایران

 03517202701 03517202702 نیما بست بن - برق توزیع جنب-قائم منتظر بلوار- یزد کیان کابل یزد ایران

 03538257124 03538257122-3 137پالك –طبقه فوقانی –جنب کوچه بنیادجانبازان -بلواردانشجو-یزد نجانرفس سیم وکابل پیشرو ایران

 33947242 33979897 11پ  -2کوچه پیرنیا -خ الله زار نو -تهران سیم راد سما ایران

تاریخ ورود موقت 

و یکساله به فهرست 

05/09/96 

 22255374 22228186 14اد خیابان امیرسهیل تبریزیان نبش نامی پالك بلوار میردام-تهران کابل مسین ایران

تاریخ ورود موقت 

و یکساله به فهرست 

14/12/96 

 031333639940 03133363936 نرسیده به پل شهیدخرازي–خیابان امام خمینی -اصفهان سیستم کوثر سپاهان(کابل اختر) ایران



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 23صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

تاریخ ورود موقت 

 و یکساله به فهرست

26/02/97 

 03145644186 03145643121 105پ -فاز اول-خ اول-شهرك صنعتی مورچه خورت-اصفهان شایان سیمکان ایران

57 
سیم مسی 

  فشارضعیف
 

 87262626 87260000 1531715911کد پستی   – 4ط  – 5پ  –خ حافظی  –خ پاکستان  –خ شهید بهشتی  –تهران  سیمیا ایران

 88051685 88051683 5واحد -1طبقه -11شماره -خ حکیم اعظم-خ شیرازي جنوبی-خ مالصدرا-م ونک ل کاشانصنایع کاب ایران

 04136303935 04136304892-3 تهران -جاده تبریز  5کیلومتر  –تبریز  سیمکات ایران

 22578857 22768000 4واحد – 4ط – 1پالك -بن بست حافظ –دیباجی  بین چهارراه قنات و چهارراه –خ شهید کالهدوز(دولت)  –تهران  تهران سیمین فر ایران

58 

 

یراق آالت کابل 

 خودنگهدار

  
 

  
 2634763228 2634763228 10پ  –خ کمالزاده  –انتهاي خ رباط ماشین  -بلوار شورا –کمالشهر  –کرج  الکترو نیرو تابان کنترل ایران

 88050210 88614984 3واحد-10 پالك-بهاردوم کوچه-شیراز چهارراه-مالصدرا بانخیا-ونک میدان-تهران بهین تجربه ایران

تاریخ ورود به 

موقت و  صورت

یکساله به فهرست 

 02/08/96مورخ 

 02636670292 02636670291 40کرج،سه راه انبارنفت،شهرك صنعتی سیمین دشت،خیابان پنجم غربی،پالك نگین پروژه پاسارگاد ایران

 88008761 88339304 3،واحد 2،ط 67،پالك  27یوسف آباد،خیابان جهان آرا،خیابان عظیمی اشک شهر ،کوچه قدس میرحیدري  افق گستران نور هونام ایران

تاریخ ورود به 

موقت و  صورت

یکساله به فهرست 

 26/02/97مورخ 

 ایران
توان برق افزا نیروي 

 ایرانیان(تانیران)
 02636647830-44 02636647830-44 9پالك  -بلوار طالقانی (مصلی)  -منظریه  شهرك -جاده مالرد  -کرج 

 اقدام نمایند. 30/10/96حداکثر تا تاریخ  می بایست نسبت به اخذ تائیدیه توانیر در زمینه همه اقالم  یراق االت کابل خودنگهدار  58شرکت هاي ردیف *

     یراق آالت 59

 قوي ساز نیرو ایران
کد پستی  -179واحد  -11ط -cبلوك  –ساختمان کاوه  –روبروي دانشکده دامپزشکی  –نرسیده به جمال زاده  –آزادي  خ –تهران 

1313655713  
3-66593150 3-66593150 

 44003217 44003214-6 1473666751د پستی ک        –جدید 9پ  –ك مریم  –روبروي بلوار ابوذر  -بعد از اشرفی اصفهانی به سمت غرب –اتوبان حکیم  –تهران  آلدا ایران

 33923628 33904437  1144957188کد پستی  – 7پ  –ط اول  –مجتمع تجاري الله زار  -ك ترابی گودرزي –الله زارجنوبی –تهران مازیار صنعت ایران

 توانیر اقدام نمایند. می بایستی نسبت به اخذ گواهی مطابقت با استاندارد تولید از شرکت 59و 58*شرکتهاي ردیف

 باشد. اصطکاکی **کلمپ بی متال می بایستی از نوع روکش قلع یا با جوش

60 
یراق آالت هادي 

 روکش دار

  

ENSTO 44483301 88544772-3 1587776913کد پستی – 8واحد  -3ط – 21پ  – 11ك  –خ میرعماد  –خ شهید مطهري  –تهران  دانش اتصال کابل فنالند 

 22981396 22981396 6واحد – 19پ -کوچه شهید ابراهیمی-خ مدائن-خ جانبازان شرقی-نارمک –تهران  آراد کاووش پی ایران

 بھ ورود خیتار
 و موقت صورت

 فھرست بھ کسالھی
 ٢٥/١٢/٩٧ مورخ

 05136905131 05136912000 135 پالك اول طعتقا از بعد-3کشاورز-کشاورز خیابان-فهمیده حسین شهید میدان-مشهد ابتکار شبکه توس رعد ایران باندینگ



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 24صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 بھ ورود خیتار
 و موقت صورت

 فھرست بھ کسالھی
 ٢٤/١١/٩٧ مورخ

-کلمپ انتھایی
کانکتور ارتباط 
دوطرف دندانھ 

 دار

 02636670292 02636670291 40کرج،سه راه انبارنفت،شهرك صنعتی سیمین دشت،خیابان پنجم غربی،پالك نگین پروژه پاسارگاد ایران

 کاووش پی می بایستی نسبت به انجام ازمون نوعی کلیه یراق االت روکش دار تا اقدام نماید.شرکتهاي دانش اتصال کابل و آراد

61 
انواع مقره 

 سرامیکی
 77503650 77528642 1561611185کد پستی  -4پ  -کوچه نیلوفر –خ بهار جنوبی  –خ انقالب  –تهران  مقره سازي ایران ایران    

     مقره فشار ضعیف 62

 22501884 22530003-22502363 1631884451کد پستی  -1170شماره  -نرسیده به مجیدیه  –بزرگراه رسالت -تهران پارس فیوز ایران

 02432221773 0242221771-23 45331-44131کدپستی  –خ سهروردي  –فاز سوم  –شهرك صنعتی علی آباد  -زنجان  صدف گستر زنجان ایران

63 

مقره سوزنی و 

بوشینگ 

 ترانسفورماتور

    

 0241-2221773 0241-2221771-2 45331-44131کدپستی  –خ سهروردي  –فاز سوم  –شهرك صنعتی علی آباد  -زنجان  صدف گستر زنجان ایران

 021-66503368 02533342137 3خیابان ارغوان  – بلوار شهید بهشتی –میدان تالش  –شهرك صنعتی شکوهیه  –قم  تجهیزات انتقال برق شکوه ایران

64 
انواع مقره هاي 

 سیلیکون رابر
  

 0711-6473448 0711-6473445-7 71936-15117کد پستی    –واحد غربی  –طبقه سوم  –ساختمان پویا  – 4کوچه  -خیابان مالصدرا –شیراز  نیرو تجهیز برق پارسه ایران  

 به ورود خیتار

 و موقت صورت

 فهرست به کسالهی

 25/12/97 مورخ

 88643915 88643914 7 واحد 15 پ  پردیس خ -ونک دورود کلید برق ایران

 

 22771014 22772310 12واحد-9پالك-خیابان بهرنگ-خیابان آقامیري-خیابان شهیدکالهدوز –خ شریعتی  –تهران  الوندبسپارسازه ایران

 1658735711کد پستی -14پ  -خ هفتم غربی  -خ اتحاد  -ه دماوند جاد -تهران  )SIM(سیمکاتک ایران
77339630-

77338365÷ 
77326833 

 07136540778 07136540778  1واحد –ساختمان سامان  – 3کوچه شماره –خ محمودیه –بلوار چمران  –شیراز  سامانه هاي نوین افرا ایران

 33941267 33981714 1/6 پالك اول طبقه صنعت نیرو پاساز گودرزي ترابی احمد شهید کوچه -سعدي -خمینی امام میدان تهران پلیمر عایق اسپادانا ایران

65 
مقره سیلیکون رابر 

 آویزي و کششی
    

 33958693 33110867 1144956389کد پستی  – 313شماره  - 2طبقه   –ساختمان سالمت  -نرسیده به خیابان اکباتان   –سعدي جنوبی   -تهران  مانه پرتو ایران

 66718415 66706115 1133936813کدپستی  -898پ  –چهارراه کالج  –خ انقالب  –تهران  صفدر ساسانی ایران

66 

 

انواع پیچ 

ومهره/راك/ اتریه/ 

 میله مقره

 

 

 

    

 66049379 66005523-66027171 145663611کدپستی  -2ط -جدید  12ش  -ك آرام -کروش فرد خ نی -بعد از چهارراه نصرت  -خ شادمهر  –خ ستارخان   –تهران  فرآورده سازان شایان ایران

 88956367 88956367 59شماره  –ط دوم   - 14پ  –خ یکم  –میدان فاطمی  -تهران  شرکت تولیدي قطعه سازان ایران

 021-44099465 021-44099465 1461783353کد پستی  -3واحد  -2پ  –غربی  بوستان سوم –خ ناهید شمالی  –بلوار مرزداران  تابان گستر پویا ایران

 33923628 33904437  1144957188کد پستی  – 7پ  –ط اول  –مجتمع تجاري الله زار  -ك ترابی گودرزي –الله زارجنوبی –تهران مازیار صنعت ایران



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 25صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

     یراق آالت فوالدي 67

 ٢٠/١٢/٩٦از فھرست تاریخ خروج  فورج اصفهان ایران
  

 فرآورده سازان شایان ایران
کدپستی  -2ط -جدید  12ش  -ك آرام -خ نیکروش فرد  -بعد از چهارراه نصرت  -خ شادمهر  –خ ستارخان   –تهران 

145663611 
66049378 66049379 

   انواع کلمپ 68

کلمپ انتهایی و 

 دوپیچه
 88077499 88368660 1466993771کد پستی  -2پ – 1نبش توحید  –بلوار خوردین  – شهرك غرب –تهران  گروه صنعتی پویا ایران

کلمپ انتهایی و 

 دوپیچه
 0132-7565364 0132-7565364 ك ایثار –جنب آنتن کیهان  –جاده فومن  8کیلومتر  –رشت  )PNگروه صنعتی پویا نیرو ( ایران

 قوي ساز نیرو  ایران کلمپ بیمتال
کد پستی  -179واحد  -11ط -cبلوك  –ساختمان کاوه  –روبروي دانشکده دامپزشکی  –نرسیده به جمال زاده  –آزادي خ  –تهران 

1313655713 
3-66593150 3-66593150 

 بایستی نسبت به اخذ گواهی مطابقت با استاندارد تولید از شرکت توانیر اقدام نمایند.می  68و 67، 66*شرکتهاي ردیف 
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 کويکنسول/ س

 زیرترانسفورماتور  با

 گالوانیزه گرم

  

  

 44604001 44604000 1476934761کدپستی -3پ  -نرسیده به نیایش  -انتهاي ستاري -م پونک  -تهران فراساز ایران

 021-44099465 021-44099465 1461783353کد پستی  -3واحد  -2پ  –بوستان سوم غربی  –خ ناهید شمالی  –بلوار مرزداران  تابان گستر پویا ایران

 66593150 66593151-3 179واحد  11طبقه  Cمجتمع برجساز(کاوه) بلوك  -روبروي دانشکده دامپزشکی  -خیابان آزادي  -تهران قوي ساز نیرو ایران

تاریخ ورود به 

موقت و  صورت

یکساله به فهرست 

 02/08/96مورخ 

 42693188 56148804 641وستان امیرکبیر، پالك اسالمشهر،روبروي ب هادي برق کوثر ایران
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پایه فلزي و 

 سرشاخه

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 88307275 88828006 -2ط –جدید  81پ  -105ساختمان  –نبش خ گلریز  –روبروي میدان شعاع  –خ قائم مقام فراهانی  -تهران  آرم ایران

 22886144-5 22886144-5 1664635951کد پستی  -2واحد  -2ط  -141پ  –بین نگارستان ششم و حاجی هادي  –پاسداران  –تهران  تاو فن آور ایران

 3112203535 0311-2212720 8144655547کد پستی –ط سوم  -124پ  –مجتمع تجاري زاینده رود  –خ فردوسی  –اصفهان  پارس نور الکتریک ایران

 44030057 44031731-7 1476934761کد پستی  -3ط  –ساختمان فراساز  -ستاري شمالی -انتهاي بلوار میرزا بابایی –میدان پونک  –تهران  فرانورافشان ایران

 88644289 88644285-8 1437645681کد پستی  -6واحد  -12ط  –برج نگار  -خ ولیعصر –میدان ونک  –تهران  پرشین تجهیز انرژي ایران

 02324883433 02324883433 3593147954کد پستی  -4شماره  – 3خ ابتکار  –انتهاي بلوار استاندارد  –میدان آزادي  –شهرك صنعتی ایوانکی  -سمنان درفش پایه سبز ایران

 تعاونی بدر فوالد تهران ایران
کد پستی  -1057پ – 2/4کوچه سپیدار  – 4خ جامی  –بلوار خیام  –صنعتی عباس آباد شهرك –خاورانجاده 35کیلومتر

339 
36423283 36423284 

 88492388 88492389 3شماره  -27پ  –نبش گلریز  –ك ماگنولیا  –خ جم (فجر)  –خ استاد مطهري  –تهران  ابنیه گستر اسکان ایران



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 26صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

 26421870 26420226 طبقه اول 62پالك –خ شهیدطاهري  -به تقاطع مدرس وآفریقانرسیده -ح آفریقا–تهران  احداث گسترنیروي پارس ایران

 33904437 33904437 1144957188کد پستی  – 7پ  –ط اول  –مجتمع تجاري الله زار  -ك ترابی گودرزي –الله زارجنوبی –تهران مازیار  صنعت ایران

 F-40 6-56390394 44099465پالك  –خ سرو نهم  –رآباد شهرك صنعتی نصی –تهران  تابان گستر پویا ایران

 08633553248 08633553248-9 شرکت مهندسی شایان برق -خ مبتکران -شهرك صنعتی خیرآباد -اراك شایان برق ایران

 2-44030051 7-44030485 239-24پالك  -4خ گل افشان  -بلوار بهارستان -شهرك صنعتی شمس آباد برق صنعت ساالر ایران

 77652543 77608810 2ط -25پ  -کوچه کارگر -باالتر از طالقانی -خ دکتر شریعتی -تهران نیکنور ایران

 
 ایران

 88033086 88613300 1436943613کدپستی  – 18پالك  -کوچه یاس  –خ شیراز جنوبی  –اتوبان کردستان  –تهران  فرا گستر بیستون

 08633553712 08633553470-2 3837141476کدپستی   306 خیابان سه فاز -خیراباد صنعتی شهرك- اراك اكنورسازه ار ایران

تاریخ ورود به 

موقت و  صورت

یکساله به فهرست 

 02/08/96مورخ 

 26763568 26765192 شرکت صنعتی سپنتا -خیابان شهید باقري-جاده قدیم کرج  9کیلومتر -تهران ماشین سازیر فراگیر سپنتا ایران

 

تاریخ ورود به 

موقت و  صورت

یکساله به فهرست 

 25/10/96 مورخ

 56584245 56584146-9 شهرك صنعتی زواره اي-سه راه آدران-جاده ساوه27کیلومتر  خاورروي ایران

 اقدام نمایند.نوعی از آزمایشگاه مرجع هاي کلیه سازندگان نسبت به ارائه گواهینامه آزمون 69در ردیف 
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پایه چهارگوش **

 بتنی

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22783175 22783168-22783158 401واحد  – 16پ  –نبش کوچه معتمدي  –مابین چهارراه دیباجی و دلبخواه  –خ کالهدوز ( دولت )   –تهران  آلفا بتن(آلفا صنعت پارس) ایران

 02636570346 02636570346 31671619141جنب کیاتل کد پستی   -کانال آب شرقی-مالرد-کرج زرکشان ایران

 22645431-2 22645431-2 116واحد-ساختمان دیپلمات-1812پالك -پایین تر از پل رومی-شریعتیخ  –تهران  پایه بتون ایران

 02533342486 02533342486-7 3738113744کد پستی  -34پ -10میناي  –اي بلوار آیت اله خامنه –شهرك صنعتی شکوهیه -قم  ارکان پایه بتون ایران

 76506902 76506901-3 3973188891کدپستی  –خ دانشگاه پیام نور  -جنب ضلع شمالی مجتمع دانشگاه آزاد -بلوار مطهري  –رودهن  سراگستر منفرد ایران

 44829626 44872826-44829605 1477765698کد پستی  -4واحد  -8پ   –مرکزي  4کوهسار  –قبالپور خ ا –انتهاي اشرفی اصفهانی  –تهران  ماهان بتون فرزانگان ایران

 01133345823 01133345819 کدپستی  -جنب مجتمع مسکونی هنرستان کشاورزي شهید بهشتی –قائم  شهر  –جاده ساري  5کیلومتر  -مازندران  خزر برق ساحل ایران

 جاده قائمشهر 10کیلومتر -بابل مازیار صنعت ایران
01132284880-

01135155 
01135155499 

 36428970 36428969 2175پ  -15خ  -خ مدرس -3فاز  -شهرك صنعتی عباس آباد پیکتاژ ایران

 02333340275 3-33350291-023 12واحد -3ط -ساختمان تجاري خدماتی معلم  -بلوار معلم -سمنان تاژه صنعت سنگسر ایران

 03137882218 03137882228 8178615651کدپستی  –جنب نیروگاه اصفهان  –خ نیروگاه  –اتوبان ذوب آهن  –اصفهان  کوشش برق اصفهان ایران



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 27صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 هاي نوعی از آزمایشگاه مرجع اقدام نمایند.کلیه سازندگان نسبت به ارائه گواهینامه آزمون 71در ردیف ** 

            فونداسیون ٭٭ 72

 0251-3342486 0251-3342486-7 3738113744کد پستی  -34پ -10میناي  –اي بلوار آیت اله خامنه –شهرك صنعتی شکوهیه –قم  ارکان پایه بتون ایران

 خزر برق ساحل ایران
کدپستی  -جنب مجتمع مسکونی هنرستان کشاورزي شهید بهشتی –جاده ساري قائم  شهر 5کیلومتر  -مازندران 

4849159533 
01133345819 01133345823 

 02636570344 02636570138 31671619141جنب کیاتل کد پستی   -کانال آب شرقی-مالرد-کرج زرکشان ایران

 36425970 36425969 2175پالك  –خ پانزدهم  –خ مدرس  –شهرك صنعتی عباس آباد  –جاده خاوران  پیکتاژ ایران

 33923628 33904437  1144957188کد پستی  – 7پ  –ط اول  –مجتمع تجاري الله زار  -ك ترابی گودرزي –الله زارجنوبی –تهران عتمازیار صن ایران

 0221-5726902 0221-5726901-3 3973188891کدپستی  –خ دانشگاه پیام نور  -جنب ضلع شمالی مجتمع دانشگاه آزاد –بلوار مطهري  –رودهن  سراگستر منفرد ایران

 01232192725 01232194094 ارطه-اتوبان قائم شهر 9کیلومتر -ساري-مازندران مازندنور ایران

 22783175 22783168-22783158 401واحد  – 16پ  –نبش کوچه معتمدي  –مابین چهارراه دیباجی و دلبخواه  –خ کالهدوز ( دولت )   –تهران  آلفابتن(آلفاصنعت پارس) ایران

73 
سکوي زیر تابلو             ٭٭

 (پیش ساخته)
    

 31671619141جنب کیاتل کد پستی   -کانال آب شرقی-مالرد-کرج زرکشان ایران
6570138-0261 

77500989 
6570344-0261 

 22783175 22783168-22783158 401واحد  – 16پ  –وچه معتمدي نبش ک –مابین چهارراه دیباجی و دلبخواه  –خ کالهدوز ( دولت )   –تهران  آلفا بتن(آلفا صنعت پارس) ایران

 021-76506902 021-76506901-3 3973188891کدپستی  –خ دانشگاه پیام نور  -جنب ضلع شمالی مجتمع دانشگاه آزاد –بلوار مطهري  –رودهن  سراگستر منفرد ایران

 44829626 44872826-44829605 1477765698کد پستی  -4واحد  -8پ   –مرکزي  4کوهسار  –خ اقبالپور  –صفهانی انتهاي اشرفی ا –تهران  ماهان بتن فرزانگان ایران

 02533342486 02533342486-7 3738113744کد پستی  -34پ -10میناي  –اي بلوار آیت اله خامنه –شهرك صنعتی شکوهیه –قم  ارکان پایه بتون ایران

 0282-2892553 0282-2890161-3 3441863858کد پستی  -جنب کارخانه یخ -سمت چپ -بلوار چهار باندي طالقانی –ابتداي شهر آبیک  سیمان بتون ایران

 خزر برق ساحل ایران
کدپستی  -جاده ساري قائم  شهر  جنب مجتمع مسکونی هنرستان کشاورزي شهید بهشتی 5کیلومتر  -مازندران 

4849159533 
01133345819 01133345819 

 36425970 36425969 2175پالك  –خ پانزدهم  –خ مدرس  –شهرك صنعتی عباس آباد  –جاده خاوران  پیکتاژ ایران

 01232192725 01232194094 ارطه-اتوبان قائم شهر 9کیلومتر -ساري-مازندران مازندنور ایران

 مطابق با نقشه ها و مشخصات فنی ابالغی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.72و 71فونداسیون و سکوي زیر تابلو (پیش ساخته) مربوط به ردیفهاي ٭٭ کیلو متر محل تولید تا محل پروژه الزامی می باشد . 300اکثر  در خصوص حمل و نقل سازه هاي بتنی رعایت فاصله حد ٭٭
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 انواع چراغ

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 88307275 88828006 -2ط –جدید  81پ  -105ساختمان  –نبش خ گلریز –روبروي میدان شعاع  –فراهانی  خ قائم مقام -تهران  آرم ایران

 88536126 88539970 ساختمان جهان نور  -25پالك -خیابان هویزه شرقی -خیابان سهروردي شمالی –تهران  جهان نور ایران

 03132203535 03132201157 8144655547کد پستی –ط سوم  -124پ  –ینده رود مجتمع تجاري زا –خ فردوسی  –اصفهان  گل نور ایران

 77501516 77603015-7 333پ  -4روبروي میثاق  -نرسیده به سه راه طالقانی –پایین تر از بهار شیراز  –خ شریعتی  -تهران  جار ایران



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 28صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 88527521 88523711 135پ -میرزایی زینالی غربی خ-بین مطهري و بهشتی-خ سهروردي شمالی-تهران مازي نور ایران 

 03132121369 03132121368 15واحد-طبقه چهارم-فاز سوم-ارگ عظیم جهان نما-میدان امام حسین-اصفهان اصفهان آلومین(تکنور) ایران

75 
 250چراغ خیابانی 

 وات بخار سدیم
 05136512645 05136651014-16 9197171351کدپستی  -روبروي شرکت الکترواستیل -قوچان) –هد بزرگراه آسیایی (مش 2کیلومتر  –مشهد  شب فروز ایران    

76 

انواع باالست  

هاي با  براي چراغ

المپ بخار سدیم 

ورق  هسته همراه با

سیلیس دار                 

    

 22036600  23543000 1967756873کدپستی  -5ط  -42پ  -ناهید غربی -روبروي پارك ملت  -خ ولیعصر -تهران راما الکتریک ایران

 88887274 88790013 ط دوم شرقی - 321پ -جنب رستوران کاکتوس -بین آفریقا و ولیعصر-خ وحید دستگردي –تهران  آرش ترانس ایران

 33114884 33114884 1115847396کد پستی  -ط همکف  -7پ –مجتمع تجاري ولیعصر  -خ پامنار –تهران  همدان ترانس ایران

     ایگنیتور (سه سیمه) 77

 03132211792 03133757146 منطقه صنعتی اسالم آباد –اتوبان ذوب آهن  –اصفهان  آراء الکترونیک ایران

 88006203 88025944 1413645344کد پستی  – 4طبقه  - 69پ  -کوچه خسروي -خ کارگر شمالی -تهران مدار ساخت ایران

 03132207727 03132207727 8143973333کد پستی   -12واحد  -3ط  –مجتمع تیام  –خ فلسطین  –اصفهان  نوید نیرو ایران

 55380937 55395806 2223071100کد پستی  –جدید  14شماره -ك مجتبی شرقی-کوچه شهیدموحدي فرد-خ ابوسعید -خ ولیعصر –تهران  بهنوران افروز ایران

 03132231485 03132222451 8144853914کد پستی  -147پ –جنب بانک اقتصاد نوین  –خ فردوسی  –اصفهان  رآتشکا ایران

 88776071 88775253-7 1517616114کد پستی  -14پ -خ یکم–خ گاندي  –تهران  رهشاد ایران

 88887274 88790013 ط دوم شرقی - 321پ -کاکتوسجنب رستوران  -بین آفریقا و ولیعصر-خ وحید دستگردي –تهران  آرش ترانس ایران

 22036600  23543000 1967756873کدپستی  -5ط  -42پ  -ناهید غربی -روبروي پارك ملت  -خ ولیعصر -تهران راماالکتریک ایران
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 خازن روشنائی

 

 

  
 

 

  
 

 

 0311-6282010 0311-6282001 8173837685کدپستی -شرکت گیتی پسند -83شماره  –االنبیاء  مقابل مسجد خاتم –خ شریعتی  –اصفهان  نور)رساخازن (رساسپاهان ایران

 88882959 88882956-8 1518844513کد پستی  -ط دوم – 14پ  –کوچه یکم  –خ گاندي  –تهران  پرتو خازن ایران

 88776071 88775253-7 1517616114کد پستی  -14پ -خ یکم–خ گاندي  –تهران  رهشاد ایران

79 
المپ گازي        

 بخار سدیم
    

 88708131 88555131 1586714434کد پستی  -11واحد  -جدید 160شماره  -کوچه عرفان –خ میرزاي شیرازي  -خ مطهري -تهران  نور افشان ایران

 شهاب توشه (پارس) ایران
کد پستی  – 9و 8واحد   –ط سوم  -جدید  6پ  –انتهاي کوچه چهارم  –خ بخارست  –میدان آرژانتین  –تهران 

1514636531 
88812462 88842705 



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 29صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 021-88711985 021-88707337 1586714417کد پستی  -4واحد  -16شماره  –کوچه عرفان  –خ میرزاي شیرازي –خ مطهري –تهران  نور صرام پویا ایران

 22238682 22201677 کد پستی -5واحد  –ط سوم  –ساختمان دي  -20پ  –خ ششم  –خ احمد قصیر (بخارست)  –تهران  المپ نور ایران

 باسداکت 80

  

  

 88880940 88880967-72 14357کد پستی -4ط  -6شماره  -کوي باغ سرا -خ شاد -خ مالصدرا –تهران  ژیتال ایران

 دوم طبقه ،374 ساختمان س،مدر تقاطع یغرب جنوب نبش رداماد،یم تهران،بلوار لنا یزد لنا یزد ایران
22035501-

22035499 
88677129 

ZUCCHINI/22726672 22727607-8 63واحد  – 3047پ  –مجتمع فردوس  –نبش کوچه طوس  –باغ فردوس  –خ ولیصر  –تهران  پارس کویر البرز لگراند 

 ایران
 88173237-88173488 88173506-88173510 طبقه هفتم 76پ -برج نوبخت-علیانتهاي خ عرب-خ خرمشهر-سهره وردي شمالی –تهران  آذر فنون تابلو

Henikwon/ مالزي 

LS/44381135 44233948-44233995 15واحد-5طبقه-(ساخنمان عرشیا)312پالك-خیابان سازمان آب- نوريهللابزرگراه شیخ فضل ا –تهران  سایا سیستم تاواتاو کره جنوبی 

 26103810 26103810 411واحد -4طبقه -مجتمع نارون -خیابان نیاوران -تهران مانا کنترل سیستم هگرسان/ترکی

DKC 26643286 26640955 15واحد  1730خ شریعتی باالتر از پل صدر ساختمان رسا پالك -تهران انرژي ساتراپ کارن ایتالیا 

Furutec/88331373 88331377-81 1438895381کدپستی  6واحد  6پ–خ شهید قدس میرحیدري  -هان آراخ ج–تهران یوسف اباد   آشتیان تابلو مالزي  

تاریخ ورود به 

موقت و  صورت

یکساله به فهرست 

 02/08/96مورخ 

Linkk/26703290 26703288 5طبقه-مجتمع اداري ارمغان-13پالك-خیابان ارمغان شرقی -بلوار آفریقا-تهران تجارت بنیان تدبیر مالزي 

 

 به ورود خیتار

 و موقت صورت

 فهرست به کسالهی

 25/12/97 مورخ

GRAZIADIO 4واحد-45پالك-کوچه قیطریه-بلوار کاوه شمالی-قیطریه  -تهران نکانوین 
26655630-

26655621 
26655058 

     سینی و نردبان 81

 88712351 88723136 1596955711کد پستی  -کفط هم -5پ  –خ ناهید  –خ میرزاي شیرازي  –خ مطهري  –تهران  تالیران ایران

 02294218475-9 77502975 1561937813کد پستی  -طبقه همکف شرقی -9پ -ك صدیق-پائین تراز طالقانی-خ دکترشریعتی–تهران  مظهر نور ایران

 2294218475 02294218475 -9 3761123651کد پستی  – 66Dقطعه -نبش خ الله -بلوار فن آوري جنوبی -شهرك صنعتی پرند –تهران  فرامین تابلو ایران

 88211938 49-88212947 403واحد  -4ط  -417پ  -47نبش خ  -خ سید جمال الدین اسدآبادي(یوسف آباد) -تهران پوشش نیرو منور گستر ایران

 88632842 88632805 1ط  -35پ  -غربی 27خ  -اتوبان کردستان(به سمت جنوب) -تهران ساتها ایران

 88937530 88944406  10واحد –2ط  -48پ –مجتمع اداري تجاري ولیعصر –ك ولدي  –پایین تر از میدان ولیعصر  –خ ولیعصر –تهران  آران شهاب ایران

     پایه کنتور 82
 22256948 22256950-51 1547914635ستی کد پ- 9واحد  -18پ  -خ دوم -نظري خ شاه  -میدان محسنی  -میرداماد  –تهران  پادرعد ایران

 88836308 88835301 1586638511کد پستی  -3واحد  – 35پالك  -خ شهید خدري -میدان شعاع  –خ قائم مقام فراهانی  -تهران  توس فیوز ایران



 
 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                    

 تعیین صالحیت سازندگانکمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 
 براي خريد تجھیزات توزيع )  سومبیست و  ويرايش (تشخیص صالحیت شده  / تأمین كنندگان ت سازندگانفھرس                                                        

                            
 

 

F/TD30از 30صفحه  ٢٠٠٠/٠٣/٠٤ 

 مشخصه عمومی کد شناسایی نام تجهیز ردیف
نام شرکت/ نام کشور 

 سازنده تجهیز اصلی

 نام سازنده/ تامین کننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

     روغن ترانس 83

 22877099 22885362-22057933 1948845711کد پستی  -14زنگ  -5ط  – 54پ  -ك زیبا –باالتر از میرداماد   -خ شریعتی –تهران  ارم شیمی ایران

 88716117 88723337-9 1433633731کد پستی  – 23شماره  –خ سوم  –خ جمال الدین اسد آبادي  –تهران  تجهیز نیروي زنگان ایران

84 
تعمیرکاران 

 ترانسفورماتور
    

 88716117 88723337-9 1433633731کد پستی  – 23شماره  –خ سوم  –ین اسد آبادي خ جمال الد –تهران  ایران ترانسفو زنگان ایران

 0511-3650909 0511-3650901-10 1491/91735صندوق پستی  –شرکت فنی توس نیرو  -مقابل شرکت گاز –بلوار شهید عباسپور  –مشهد  توس نیرو ایران

 55228137 55228134 1888719639کد پستی  -خ ایران ترانسفو ري -سه راه اول پاالیشگاه تهران –اي جاده قدیم قم ابتد –شهر ري  -تهران  ایران ترانسفوري ایران

 77504351 77504356 10شماره -طبقه دوم  – 202ساختمان  –روبروي سینما سروش  -نرسیده به سه راه طالقانی  –خ شریعتی  –تهران  نیرو رخش کردستان ایران

 88066541 88064527 1434933939کد پستی  -12واحد  –ط چهارم  -451ساختمان  –باالتر از پمپ بنزین  –انتهاي یوسف آباد  –تهران  نیرو پارت نگار انایر

 تأمین مبدل نیرو آریا(تمنا) ایران
-خ چمران  -انک کشاورزيروبروي ب -بلوار شهید بهشتی –شهرك سعید آباد  –سه راه شهریار  –جاده قدیم کرج  -تهران

 33531-39495کدپستی  -92پ 
7-3655045-0262 2623655048 

 


	معتبر بودن فهرست ها
	نامه فهرست23 تجهیزات
	موضوع: فهرست سازندگان وتامین کنندگان تجهیزات توزیع (ویرایش بیست و سوم )
	باسلام ؛
	احتراما"، به پیوست 24 برگ فهرست سازندگان وتامین کنندگان تجهیزات توزیع (ویرایش بیست و سوم) دارای اعتبار تا تاریخ 29/12/96 ارسال می گردد ، لازم است موارد مشروحه ذیل مورد توجه قرارگیرد .
	1- به منظورخرید تجهیزات ویا انعقاد قرارداد با پیمانکاران کلیددردست برای پروژه های سرمایه ای وبهره برداری ، روش اجرائی نحوه بررسی  فنی تامین تجهیزات و آخرین ویرایش فهرست ذکرشده مد نظر قرارگیرد.
	2- برای انجام مناقصه خرید تجهیزات ، فهرست مذکور وآخرین فهرست ابلاغی شرکت توانیرمد نظرقرارگرفته ومطابق با آئین نامه معاملات شرکت اقدام لازم صورت پذیرد.
	3- رعایت بخشنامه شماره 100/30/14893 مورخ 18/2/89 مقام عالی وزارت نیرو برای خرید تجهیزات ساخت خارج                  مد نظرقرارگیرد.
	4-  لازم است دفترفروش وخدمات مشترکین به هنگام عقد قرارداد در مفاد قراردادهای تامین برق ونیروی رسانی ، استفاده ازآخرین ویرایش فهرست فوق الذکر را برای تامین تجهیزات در پروژه های نیرورسانی مد نظرقراردهد.
	5- درصورتیکه در تجهیزات فنی بکار رفته در پروژه های  مورد اشاره  نقص فنی مشاهده  شود، لازم است کلیه مناطق برق تحت پوشش شرکت، گزارش عیب مربوطه را به همراه مستندات فنی بهمراه گزارش تشریحی عیب از طریق دفترطرح و برنامه  برای دفتر تشخیص ونظارت بر پیمانکاران و سازندگان ارسال تا متعاقبا" پس از رسیدگی باذکرمهلت زمانی معین جهت ارائه پاسخ فنی ویا رفع عیب برای شرکت سازنده ابلاغ گردد.
	6- نام سازندگان وتامین کنندگانی که مطابق با فرم تعهدنامه رعایت کیفیت وپذیرش مقررات به تعهدات خود مبنی بر رعایت مشخصات فنی و استانداردهای تولیدتجهیزات ، رفع اشکالات ابلاغ شده وسایر موارد مندرج دراسناد تعهدنامه عمل ننمایند ، پس از بررسی از فهرست سازندگان وتامین کنندگان تشخیص صلاحیت شده حذف خواهند شد.
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