
شماره نمابرشماره تلفنآدرستاریخ تاییدنام سازندهنام تجهیزردیف
88762471-6021-88762592-021تهران - خیابان سهروردي شمالی - خیابان خرمشهر - شماره 89/03/0262سیم و کابل ابهر

88787117-88787111021-021تهران - منطقه 6 - گاندي - ك. نهم - پ. 89/03/0221کابل البرز
24-8257122-240351-8257122-0351یزد - بلوار دانشجو- نبش کوچه بنیاد جانبازان- طبقه فوقانی پ 89/03/02137سیم و کابل پیشرو رفسنجان

5411500-90511-5413277-0511مشهد-شهرك صنعتی توس-بلوار تالش شمالی-خ دهم89/03/02سیم و کابل مشهد
88797798-55021-88773453-021تهران-خ ولیعصر باال تر از میدان ونک ( نرسیده به میرداماد)  -خ دامن افشان  پالك  89/03/0239سیمکات
               77504594-77505876021-021تهران-خ دکتر شریعتی- بهارشیراز -پ89/03/0219سیمکو
87266113-87260021-021 تهران -خیابان دکتر بهشتی- خیابان پاکستان- کوچه حافظی- شماره 5- طبقه چهارم89/03/02سیمیا

22277886-22271317021-021تهران-میرداماد-امیر سهیل تبریزیان- نبش نامی- ساختمان آرمان پ89/03/0266/282کابل مسین
66939404-66939340021-021تهران-میدان توحید-خیابان توحید-خیابان نیایش -پالك 33 طبقه اول واحد 89/03/021کابل سازي ایران ( بایکا) 

22053760-22053752021-021تهران-بزرگراه افریقا-بلوار گلشهر-شماره15-طبقه89/03/026سیم و کابل یزد

33923350-33115246021-021تهران-الله زار جنوبی-روبروي سینما ایران-پ89/03/02262صنایع کابلهاي تخصصی شیراز( کات کابل) 

تهران - خیابان دکتر شریعتی - روبروي بهار شیراز - جنب سینما ایران - ساختمان 411 - 89/03/02کابل متال
طبقه چهارم شرقی

021-77973917021-77529069
3369949-33674000311-0311اصفهان-خ امام خمینی-نرسیده به پل شهید خرازي91/11/01سیم وکابل اختر
33972766-33972144021-021تهران، الله زار نو، کوچه امین زاده، پالك 16، طبقه چهارم،91/11/01کابل گل مازندران

5288050-490242-5288045-0242ابهر- شهرك صنعتی شریف90/06/29سیمند کابل

                           شركت توزیع نیروي برق شیراز                               
            معاونت برنامھ ریزي - دفتر مھندسي ونظارت            

فھرست سازندگان تشخیص صالحیت شده (ویرایش بیست و پنجم) تاریخ اعتبار از 1397/01/01  تا ابالغ ویرایش آتی

توضیح:وجود نام سازنده در این فهرست نشان دهنده برخورداري سازنده از توان تولید کاالي استاندارد است و به منزله تایید بی قید و شرط کاال نیست. لذا مبناي تایید و تحویل کاال مطابقت آن با استاندارد است و تامین کننده بایستی بر اساس 
آزمون هاي نمونه اي، این مطابقت را قبال بررسی نموده باشد.

کابل فشار ضعیف زمینی1
( مسی و آلومینیومی) 

PVC با عایق

5288050-490242-5288045-0242ابهر- شهرك صنعتی شریف90/06/29سیمند کابل
88757193-4021-88757603-021تهران-خیابان شهید بهشتی-خیابان کاووسی فر-کوچه نکیسا-÷الك31-طبقه دوم شرقی89/03/02ولتا کابل کرمان
88752014-021تهران - خ شهید بهشتی، نبش میرعماد، ساختمان زمرد، طبقه دوم90/12/01سیم و کابل مغان

88743764
021-88757639

88725634-88714590021-021تهران خ ولیعصر مقابل پارك ساعی ساختمان نگین ساعی طبقه 11 پالك 89/12/011103سیم و کابل فروزان یزد
88835156-88316486021-021تهران- میدان هفت تیر - ابتداي مفتح شمالی خ مالیري پور - پ107 ط 5 واحد 94/10/0114سیمباف

88209352-8021-88888407-021تهران - میدان آرژانتین - انتهاي خیابان الوند - نبش اهورامزدا - پالك 14 - واحد94/04/019آلوم کابل کاوه
73234-73233021-021تهران خ دکتر شریعتی - پایین تر از بهار شیراز - پالك 92/11/01371شرکت صنعتی الکتریک خراسان

کیلومتر 20 اتوبان شیراز اصفهان روبروي درب پاالیشگاه جاده خرم صنعت جنب پادگان 95/07/01سیمکان فارس
آموزشی بسیج

0917117714009173152062

66755883-15021-66755911-021تهران - خ انقالب - خ الله زار نو - ك گل پرور- پالك 14- ساختمان ثمین -واحد 95/03/241آرین ابهر
3-7202701-30351-7202701-0351یزد بلوار جانباز خیابان مجیدیه96/06/01کیان کابل یزد
37272258-3180035-035یزد، شهرك صنعتی، بلوار ابریشم، بلوار نارون، 20 متري ارغوان96/06/01کابل شیرکوه

33652182-33652183023-023سمنان، شهرك صنعتی شرق، فاز یک، نبش خیابان تالش96/06/01کابل سپهر البرز

صفحھ ١ از ١۴



                           شركت توزیع نیروي برق شیراز                               
            معاونت برنامھ ریزي - دفتر مھندسي ونظارت            

فھرست سازندگان تشخیص صالحیت شده (ویرایش بیست و پنجم) تاریخ اعتبار از 1397/01/01  تا ابالغ ویرایش آتی

توضیح:وجود نام سازنده در این فهرست نشان دهنده برخورداري سازنده از توان تولید کاالي استاندارد است و به منزله تایید بی قید و شرط کاال نیست. لذا مبناي تایید و تحویل کاال مطابقت آن با استاندارد است و تامین کننده بایستی بر اساس 
آزمون هاي نمونه اي، این مطابقت را قبال بررسی نموده باشد.

88762471-6021-88762592-021تهران- خ شهید بهشتی-خ خرمشهر-شماره 89/03/0262سیم و کابل ابهر
88787117-88787111021-021تهران- خ گاندي-کوچه نهم شماره 89/03/0221کابل البرز
               77504594-77505876021-021تهران-خ دکتر شریعتی- بهارشیراز -پ89/03/0219سیمکو

88757639-88752014021-021تهران - خ شهید بهشتی، نبش میرعماد، ساختمان زمرد، طبقه دوم91/07/01سیم و کابل مغان
77529069-77973917021-021تهران - خیابان دکتر شریعتی - روبروي بهار شیراز - جنب سینما ایران - ساختمان 411 - 92/11/01کابل متال

66939404-66939340021-021تهران-میدان توحید-خیابان توحید-خیابان نیایش -پالك 33 طبقه اول واحد 89/03/021کابل سازي ایران ( بایکا) 
88797798-55021-88773453-021تهران-خ ولیعصر باال تر از میدان ونک ( نرسیده به میرداماد)  -خ دامن افشان  پالك  89/03/0239سیمکات
87266113-87260021-021 خیابان دکتر بهشتی- خیابان پاکستان- کوچه حافظی- شماره 5- طبقه چهارم92/04/01سیمیا

88757639-88752014021-021تهران - خ شهید بهشتی، نبش میرعماد، ساختمان زمرد، طبقه دوم90/12/01سیم و کابل مغان
88725634-88714590021-021تهران خ ولیعصر مقابل پارك ساعی ساختمان نگین ساعی طبقه 11 پالك 91/02/011103سیم و کابل فروزان یزد

24-8257122-240351-8257122-0351یزد - بلوار دانشجو- نبش کوچه بنیاد جانبازان- طبقه فوقانی پ 91/02/01137سیم و کابل پیشرو رفسنجان
56233071-56233070021-021تهران - شهرك صنعتی شمس آباد - بلوار نارنجستان - گلبرگ 4 - شماره 90/10/10191سیم تاب سپهر

تهران - خ دولت - مابین چهارراه دیباجی و دل بخواه - نبش کوچه معتمدي - پ 16 - واحد 90/12/01سیم و کابل آلفا
401

021-22783158-68021-22783175

کیلومتر 20 اتوبان شیراز اصفهان روبروي درب پاالیشگاه جاده خرم صنعت جنب پادگان 91/04/15سیمکان فارس
آموزشی بسیج

0917117714009173152062

33953650-33979897021-021تهران - خیابان الله زار نو - کوچه پیرنیا دوم - پالك 92/07/0111سیم راد سما

کابل خودنگهدار فشار 3
ضعیف با تول-مسنجر 

آلومینیم آلیاژي
 ( طبق دستورالعمل توانیر) 

کابل فشارمتوسط2
 20KVزمینی

33953650-33979897021-021تهران - خیابان الله زار نو - کوچه پیرنیا دوم - پالك 92/07/0111سیم راد سما
22277886-22271317021-021تهران-میرداماد-امیر سهیل تبریزیان- نبش نامی- ساختمان آرمان پ89/03/0266/282کابل مسین

3-7202701-30351-7202701-0351یزد بلوار جانباز خیابان مجیدیه92/07/01کیان کابل یزد
88762471-6021-88762592-021تهران- خ شهید بهشتی-خ خرمشهر-شماره 89/03/0262سیم و کابل ابهر

88752014-021تهران - خ شهید بهشتی، نبش میرعماد، ساختمان زمرد، طبقه دوم96/03/01سیم و کابل مغان
88743764

021-88757639

88786853-021تهران- خ گاندي-خ21شماره89/03/025256آلومتک
2421974-887721250382-021تهران - میدان آرژانتین - خ الوند - خ سی و پنجم - پالك 26 طبقه اول91/02/18آلومینیوم کوهرنگ زاگرس

88797798-55021-88773453-021تهران-خ ولیعصر باال تر از میدان ونک ( نرسیده به میرداماد)  -خ دامن افشان  پالك  89/03/0239سیمکات
22053760-22053752021-021تهران-بزرگراه افریقا-بلوار گلشهر-شماره15-طبقه89/03/026سیم و کابل یزد

87266113-87260021-021 خیابان دکتر بهشتی- خیابان پاکستان- کوچه حافظی- شماره 5- طبقه چهارم89/03/02سیمیا
22061542-6021-22117164-021تهران-سعات آباد-میدان سرو-خ سرو غربی-شماره89/04/14119توسعه برق ایران
تهران - خ دولت - مابین چهارراه دیباجی و دل بخواه - نبش کوچه معتمدي - پ 16 - واحد 90/08/27سیم و کابل آلفا

401
021-22783158-68021-22783175

5411500-90511-5413277-0511مشهد-شهرك صنعتی توس-بلوار تالش شمالی-خ دهم89/03/02سیم و کابل مشهد
4-88368660-021تهران شهرك قدس ( غرب)  - بلوار خوردین - نبش خ. توحید 1 - پ. 91/04/152پویا غرب

88725634-88714590021-021تهران خ ولیعصر مقابل پارك ساعی ساختمان نگین ساعی طبقه 11 پالك 89/12/011103سیم و کابل فروزان یزد

 
 / (AAC )سیم آلومینیوم

آلومینیوم
 (ACSR ) فوالد

کابل خود نگهدار 4
20KVفشار متوسط

5

صفحھ ٢ از ١۴



                           شركت توزیع نیروي برق شیراز                               
            معاونت برنامھ ریزي - دفتر مھندسي ونظارت            

فھرست سازندگان تشخیص صالحیت شده (ویرایش بیست و پنجم) تاریخ اعتبار از 1397/01/01  تا ابالغ ویرایش آتی

توضیح:وجود نام سازنده در این فهرست نشان دهنده برخورداري سازنده از توان تولید کاالي استاندارد است و به منزله تایید بی قید و شرط کاال نیست. لذا مبناي تایید و تحویل کاال مطابقت آن با استاندارد است و تامین کننده بایستی بر اساس 
آزمون هاي نمونه اي، این مطابقت را قبال بررسی نموده باشد.

22053760-22053752021-021تهران-بزرگراه افریقا-بلوار گلشهر-شماره15-طبقه89/03/026سیم و کابل یزد
88797798-55021-88773453-021تهران-خ ولیعصر باال تر از میدان ونک ( نرسیده به میرداماد)  -خ دامن افشان  پالك  89/03/0239سیمکات

22061542-6021-22117164-021تهران-سعات آباد-میدان سرو-خ سرو غربی-شماره89/04/14119توسعه برق ایران
88725634-88714590021-021تهران خ ولیعصر مقابل پارك ساعی ساختمان نگین ساعی طبقه 11 پالك 89/12/011103سیم و کابل فروزان یزد

88757193-4021-88757603-021تهران-خیابان شهید بهشتی-خیابان کاووسی فر-کوچه نکیسا-÷الك31-طبقه دوم شرقی89/03/02ولتا کابل کرمان
88725634-88714590021-021تهران خ ولیعصر مقابل پارك ساعی ساختمان نگین ساعی طبقه 11 پالك 89/12/011103سیم و کابل فروزان یزد

22053760-22053752021-021تهران-بزرگراه افریقا-بلوار گلشهر-شماره15-طبقه89/03/026سیم و کابل یزد
88797798-55021-88773453-021تهران-خ ولیعصر باال تر از میدان ونک ( نرسیده به میرداماد)  -خ دامن افشان  پالك  89/03/0239سیمکات
87266113-87260021-021 خیابان دکتر بهشتی- خیابان پاکستان- کوچه حافظی- شماره 5- طبقه چهارم89/03/02سیمیا

24-8257122-240351-8257122-0351یزد - بلوار دانشجو- نبش کوچه بنیاد جانبازان- طبقه فوقانی پ 89/03/02137سیم و کابل پیشرو رفسنجان
22277886-22271317021-021تهران-میرداماد-امیر سهیل تبریزیان- نبش نامی- ساختمان آرمان پ89/03/0266/282کابل مسین

تهران - خ دولت - مابین چهارراه دیباجی و دل بخواه - نبش کوچه معتمدي - پ 16 - واحد 90/08/27سیم و کابل آلفا
401

021-22783158-68021-22783175

56233071-56233070021-021تهران - شهرك صنعتی شمس آباد - بلوار نارنجستان - گلبرگ 4 - شماره 90/10/10191سیم تاب سپهر

88752014-021تهران - خ شهید بهشتی، نبش میرعماد، ساختمان زمرد، طبقه دوم90/12/01سیم و کابل مغان
88743764

021-88757639

3-7202701-30351-7202701-0351یزد بلوار جانباز خیابان مجیدیه92/04/01کیان کابل یزد

سیم مسی 6

سیم آلومینیوم فوالد 
روکشدار ACSR از نوع 

CC
XLPE روکش )

7

3-7202701-30351-7202701-0351یزد بلوار جانباز خیابان مجیدیه92/04/01کیان کابل یزد
33953650-33979897021-021تهران - خیابان الله زار نو - کوچه پیرنیا دوم - پالك 92/07/0111سیم راد سما
22277886-22271317021-021تهران-میرداماد-امیر سهیل تبریزیان- نبش نامی- ساختمان آرمان پ91/04/0166/282کابل مسین

3369949-33674000311-0311اصفهان-خ امام خمینی-نرسیده به پل شهید خرازي89/03/12سیم وکابل اختر

کیلومتر 20 اتوبان شیراز اصفهان روبروي درب پاالیشگاه جاده خرم صنعت جنب پادگان 91/04/15سیمکان فارس
آموزشی بسیج

0917117714009173152062

برقگیرپلیمري20 کیلو ولت 8
و 11 کیلو ولت

تجهیزات انتقال برق
پارس( برقگیر پارس) 
فقط  با مقطع مربع 

 ( HTV و LSR سري )

88974095-3021-88974091-021تهران- م فاطمی-خ چهلستون-خ بوعلی سینا شرقی پ 35 واحد89/03/023

گروه صنعتی الکترو پژواك 
آرین( رضا ترانس سابق) 

3923000-39220000511-0511مشهد - شهرك صنعتی طرق - جاده سردخانه - خیابان سوم - شماره 89/03/0252

88573097-88365595021-021تهران - شهرك غرب -خیابان فالمک شمالی - خیابان چهارم - پالك 26 95/08/01مگ الکتریک
88551414-88551415021-021تهران-خ ولیعصر -جنب پمپ بنزین ساعی برج سرو ساعی طبقه 12واحد89/03/021206نیرو ترانس

ترانس جریان و ولتاژ فشار 
متوسط

10

صفحھ ٣ از ١۴



                           شركت توزیع نیروي برق شیراز                               
            معاونت برنامھ ریزي - دفتر مھندسي ونظارت            

فھرست سازندگان تشخیص صالحیت شده (ویرایش بیست و پنجم) تاریخ اعتبار از 1397/01/01  تا ابالغ ویرایش آتی

توضیح:وجود نام سازنده در این فهرست نشان دهنده برخورداري سازنده از توان تولید کاالي استاندارد است و به منزله تایید بی قید و شرط کاال نیست. لذا مبناي تایید و تحویل کاال مطابقت آن با استاندارد است و تامین کننده بایستی بر اساس 
آزمون هاي نمونه اي، این مطابقت را قبال بررسی نموده باشد.

88573097-88365595021-021تهران - شهرك غرب -خیابان فالمک شمالی - خیابان چهارم - پالك 26 89/03/02مگ الکتریک
2533465-0512مشهد-جاده توس-شهرك صنعتی توس89/03/02نوین هریس پویا

گروه صنعتی الکترو پژواك 
آرین( رضا ترانس سابق) 

3923000-39220000511-0511مشهد - شهرك صنعتی طرق - جاده سردخانه - خیابان سوم - شماره 89/03/0252

88551414-88551415021-021تهران-خ ولیعصر -جنب پمپ بنزین ساعی برج سرو ساعی طبقه 12واحد89/03/021206نیرو ترانس
88026756-72113960351-0351یزد-کیلومتر سه جاده تفت-خ قائم90/10/27پیچاز الکتریک یزد

7272806-70351-7272246-0351یزد-شهرك صنعتی یزد-34 متري سوم89/03/02زاویر

 2641677 -26440660311 -0311اصفهان-خ بزرگمهر-روبروي بیمارستان شهید صدوقی-ساختمان میرداماد ط سوم شماره89/03/0238اصفهان کلید

7272806-70351-7272246-0351یزد-شهرك صنعتی یزد-34 متري سوم89/03/02زاویر
88026756-72113960351-0351یزد-کیلومتر سه جاده تفت-خ قائم89/03/02پیچاز الکتریک یزد

گلنور
مدل هاي G04,13,18,20,22,23,25,26      مدل هاي 

چراغ هاي LED      آریل و ستاره
2203535-80311-2201157-0311اصفهان-خ فردوسی-ساختمان زاینده رود ط سوم89/03/02

مازي نور
مدل زئوس، ساترن و اپتیلوکس

88527521-88523711021-021تهران - منطقه 07 - سهروردي شمالی - خ. میرزایی زینالی غربی - پ. 91/12/01135

اصفهان آلومین ( تکنور) 

14

کلید فیوز گردان 
قابل قطع زیر بار

11

ترانس جریان فشار ضعیف

 چراغ خیابانی

کلید فیوز عمودي13

12

اصفهان آلومین ( تکنور) 
مدل شمس، قمر و  بدر

 5642655-0312 5642355-0312اصفهان شهرك صنعتی مورچه خورت ، فاز یک ، خیابان چهارم89/03/02

88725940-88555131021-021تهران-خ مطهري-خ میرزاي شیرازي-کوچه عرفان-شماره15-واحد89/03/0211نور افشان
2-88516220-2021-88516220-021تهران-میدان آرژانتین-خ بخارست-انتهاي خ14-پ31-ط سوم-واحد89/03/028شهاب توشه( پارس) 

88711985-88707337021-021تهران-خ مطهري-خ میرزاي شیرازي-کوچه عرفان-شماره15-واحد89/03/024نور صرام پویا
22036600-11021-22036106-021تهران- خ ولیعصر،روبروي پارك ملت،خ ناهید،س راما89/03/02راما ترانس

تهران-خ وحید دستگردي-بین آفریقا و ولیعصر-جنب رستوران کاکتوس-پ321 ط دوم 91/04/15آرش ترانس
شرقی

021-88790147021-88887274

33114884-33114884021-021تهران - پامنار ،روبروي مسجد شاه آبادي مجتمع تجاري ولی عصر ، طبقه همکف پالك 89/03/027همدان ترانس
2231485-22224510311-0311اصفهان-شهرك صنعتی دولت آباد89/03/02آتش کار 

تهران-خ وحید دستگردي-بین آفریقا و ولیعصر-جنب رستوران کاکتوس-پ321 ط دوم 91/04/15آرش ترانس
شرقی

021-88790147021-88887274

32848512-328485110283-0283قزوین- شهرك صنعتی کاسپین، خیابان نظامی94/04/01اوژن الکترونیک آزما
32208328-32229138031-031اصفهان- خ کمال اسماعیل جنب هتل ملل- گوچه باغ خان 6 پالك 94/04/0174نوید نیرو

55380937-55395806021-021تهران - خ ولیعصر خ ابوسعید - ك موحدي ك شرفی پ 94/10/0114بهنوران افروز
2211792-37571460311-0312اصفهان-اتوبان ذوب آهن-منطقه صنعتی اسالم آباد89/03/02آراء الکترونیک

المپ گازي

16

ایگنیتور17

15

چک روشنایی

صفحھ ۴ از ١۴



                           شركت توزیع نیروي برق شیراز                               
            معاونت برنامھ ریزي - دفتر مھندسي ونظارت            

فھرست سازندگان تشخیص صالحیت شده (ویرایش بیست و پنجم) تاریخ اعتبار از 1397/01/01  تا ابالغ ویرایش آتی

توضیح:وجود نام سازنده در این فهرست نشان دهنده برخورداري سازنده از توان تولید کاالي استاندارد است و به منزله تایید بی قید و شرط کاال نیست. لذا مبناي تایید و تحویل کاال مطابقت آن با استاندارد است و تامین کننده بایستی بر اساس 
آزمون هاي نمونه اي، این مطابقت را قبال بررسی نموده باشد.

5722233-60311-5722233-0311اصفهان-شهر صنعتی جی-خ یکم89/03/02آرانیرو سپاهان
22867919-22867919021-021اصفهان-کیلومتر 7 جاده شیراز- بعد از پل راه آهن- خیابان صاحب الزمان93/03/31نیرو کلید پارس
22867919-22867919021-021اصفهان-کیلومتر 7 جاده شیراز- بعد از پل راه آهن- خیابان صاحب الزمان93/03/31نیرو کلید پارس
5722233-60311-5722233-0311اصفهان-شهر صنعتی جی-خ یکم89/03/02آرانیرو سپاهان
22771014-22772310021-021تهران- خ شریعتی - خ کالهدوز-خ آقامیري- خ بهرنگ پالك 9 واحد 96/12/0112بسپار سازه الوند
5722233-60311-5722233-0311اصفهان-شهر صنعتی جی-خ یکم89/03/02آرانیرو سپاهان
22867919-22867919021-021اصفهان-کیلومتر 7 جاده شیراز- بعد از پل راه آهن- خیابان صاحب الزمان94/10/01نیرو کلید پارس

36540323-36541222031-031اصفهان ،  ابتداي  جاده اصفهان شیراز ، بعد از پل راه آهن ، کوي راه حق89/03/02امید فیوز
38585286-38585286031-031اصفهان- جاده زیار حیدر اباد خ امام خمینی ( ره)  پ 94/04/01475توان نیرو اصفهان فشار قوي

7623580-76883800511-0511مشهد-بلوار فردوسی-خ ابن سینا شرقی-شماره89/03/0245فیوز صنعت مشهد
2343323-20256-2343221-0256ساوه ـ شهر صنعتی کاوه ـ خیابان بیست و دومETI89/03/02  (ایستا توان صنعت)

88026756-72113960351-0351یزد-کیلومتر سه جاده تفت-خ قائم89/03/02پیچاز الکتریک یزد
گالوانیزه گرم نوین شیراز

با نشان حک شده  ( شیراز نوین یک) 
37742219-071شهرك صنعتی بزرگ شیراز90/6/29

09171119275
071-37742219

الکترو برق توان نیرو فارس با  نشان حک شده ( توان 
نیرو) 

37744625-071شهرك صنعتی بزرگ شیراز90/6/29
09171172525

071-37744625

36307268-09173113798071جاده نیروگاه سیکل ترکیبی کیلومتر 8 فرعی گاز کیلومتر 2 روبروي گلخانه صنعت سبز90/8/30پارس یراق

یراق آالت شبکه
( فقط در صورتی که  نام  

قطع کننده تیغه اي پلیمري20

فیوز لینک

کات اوت فیوز پلیمري 19

فیوز وپایه فیوزکاردي

کات اوت فیوز سرامیکی18

21

22

23

پارس یراق
با نشان ( پارس یراق یک) 

09173113798جاده نیروگاه سیکل ترکیبی کیلومتر 8 فرعی گاز کیلومتر 2 روبروي گلخانه صنعت سبز90/8/30
071-36307268

071-36307268

توانگران پوالدین برق پارس
با نشان حک شده  ( توانگران 1) 

38322626-38322727071-071شیراز - جاده بوشهر - خ یقطین - نبش کوچه 95/9/245

4438244-44382440916-0916شیراز- کیان آباد خ اباصالح ك اول فرعی دوم سمت راست96/5/24فلز گستران آواي عرفان
9171177561شهرك صنعتی بزرگ شیراز96/12/01تابش گستران
2302149-32302149071-071شیراز خ قاآنی شمالی جنب فروشگاه نمانور96/12/01نور سازه پرشیا

گالوانیزه گرم نوین شیراز
با نشان حک شده  ( شیراز نوین یک) 

37742219-3774221909171119275071-071 شهرك صنعتی بزرگ شیراز96/12/01

 پایه چراغ روشنایی و 24
براکت روشنایی پایه هاي 
فلزي و پایه هاي پیش تنیده

( فقط در صورتی که  نام  
سازنده حک شده باشد) 

صفحھ ۵ از ١۴



                           شركت توزیع نیروي برق شیراز                               
            معاونت برنامھ ریزي - دفتر مھندسي ونظارت            

فھرست سازندگان تشخیص صالحیت شده (ویرایش بیست و پنجم) تاریخ اعتبار از 1397/01/01  تا ابالغ ویرایش آتی

توضیح:وجود نام سازنده در این فهرست نشان دهنده برخورداري سازنده از توان تولید کاالي استاندارد است و به منزله تایید بی قید و شرط کاال نیست. لذا مبناي تایید و تحویل کاال مطابقت آن با استاندارد است و تامین کننده بایستی بر اساس 
آزمون هاي نمونه اي، این مطابقت را قبال بررسی نموده باشد.

پارس یراق
با مارك ( پارس یراق یک) 

09173113798جاده نیروگاه سیکل ترکیبی کیلومتر 8 فرعی گاز کیلومتر 2 روبروي گلخانه صنعت سبز91/07/20
071-36307268

071-32292380-1

9171053904شهرك صنعتی شیراز- میدان اول- بلوار نوبنیاد - خ 92/09/212300قائم وصل فیروز آباد ( یراق قائم) 
88759927-88956367021-021تهران-م فاطمی-خ یکم-پ 14-ط دوم-شماره89/03/0259تولیدي قطعه سازان( تهران) 

88430511-88401937021-021تهران - خ. مطهري - جنب باشگاه سپه - پ. 43 - ط. سوم89/03/02پرس نیرو
33923628-33904437021-021تهران-الله زار جنوبی-مقابل کوچه کیهان-پاساژالله زار جنوبی-پ89/03/027مازیار صنعت

فرآورده سازان شایان
 (SHAYAN با نشان تجاري و  نام حک شده )

تهران خ آزادي ابتداي بزرگراه یادگار امام، خ تیموري حدفاصل خ شادمان و یادگار امام، کوي 93/03/31
آرام، شماره 59 ، طبقه دوم

021-66048300021-66049379

44099465-44099465021-021تهران- بلوارمرزداران خیابان ناهیدشمالی بوستان سوم غربی پالك 2واحد89/03/023تابان گستر پویا

1-8421750شیراز- بلوار امیر کبیر- خ صنعتگر- نبش ك 92/03/1017ایمن برق راد
09177069180

8226172

کوشان110 
 با کد 967

2644077-13443170311-0913اصفهان-نجف آباد- منطقه صنعتی کاوه- خ دوم پالك 89/03/02136

تاکو
T-12012K32 با کد 

3679050-36361140311-0311اصفهان-خمینی شهر-خ امیر کبیر-ك67پ89/03/022

2644077-13443170311-0913اصفهان-نجف آباد- منطقه صنعتی کاوه- خ دوم پالك 89/03/02136کوشان110 

کلمپ سه پیچ انتهایی
( فقط با ابعاد استاندارد) 

26

انواع پیچ ومهره

کلمپ پنج پیچ انتهایی28
( فقط با ابعاد استاندارد) 

دم خوکی25
( فقط در صورتی که  نام  
سازنده حک شده باشد) 

27

کوشان110 
با کد 969

2644077-13443170311-0913اصفهان-نجف آباد- منطقه صنعتی کاوه- خ دوم پالك 89/03/02136

ENSTO
شرکت دانش اتصال

88546650-3021-88544772-021تهران خ شهید مطهري خ میرعماد ك 11 پ 21 ط 3 واحد 90/06/298

4763228-0261کرج- کمالشهر - بلوار شورا - انتهاي خیابان رباط ماشین - خ کمالزاده - پ 90/08/3010شرکت نتکو
0261-4763218

0261-4763157

کلمپ کابل خودنگهدار 29
ارتباط تک پیچ و دو پیچ -
کلمپ انشعاب و روشنایی 

تک پیچ

صفحھ ۶ از ١۴



                           شركت توزیع نیروي برق شیراز                               
            معاونت برنامھ ریزي - دفتر مھندسي ونظارت            

فھرست سازندگان تشخیص صالحیت شده (ویرایش بیست و پنجم) تاریخ اعتبار از 1397/01/01  تا ابالغ ویرایش آتی

توضیح:وجود نام سازنده در این فهرست نشان دهنده برخورداري سازنده از توان تولید کاالي استاندارد است و به منزله تایید بی قید و شرط کاال نیست. لذا مبناي تایید و تحویل کاال مطابقت آن با استاندارد است و تامین کننده بایستی بر اساس 
آزمون هاي نمونه اي، این مطابقت را قبال بررسی نموده باشد.

ENSTO
شرکت دانش اتصال

88546650-3021-88544772-021تهران خ شهید مطهري خ میرعماد ك 11 پ 21 ط 3 واحد 90/06/298

4763228-0261کرج- کمالشهر - بلوار شورا - انتهاي خیابان رباط ماشین - خ کمالزاده - پ 90/08/3010شرکت نتکو
0261-4763218

0261-4763157

ENSTO
شرکت دانش اتصال

88546650-3021-88544772-021تهران خ شهید مطهري خ میرعماد ك 11 پ 21 ط 3 واحد 90/06/298

4763228-0261کرج- کمالشهر - بلوار شورا - انتهاي خیابان رباط ماشین - خ کمالزاده - پ 90/08/3010شرکت نتکو
0261-4763218

0261-4763157

کلمپ و رکاب خط گرم 32
جهت سیم روکشدار

4401401-22981396021-021تهران - میدان هروي - خ وفامنش - خ مفتوحی شرقی - ك سنبل - پ 90/09/275آراد کاوش پی

یراق آالت ویژه سیم 33
روکشدار فشار متوسط

4401401-22981396021-021تهران - میدان هروي - خ وفامنش - خ مفتوحی شرقی - ك سنبل - پ 90/09/275آراد کاوش پی

4763228-0261کرج- کمالشهر - بلوار شورا - انتهاي خیابان رباط ماشین - خ کمالزاده - پ 96/04/3010شرکت نتکو
0261-4763218

0261-4763157

4401401-22981396021-021تهران - میدان هروي - خ وفامنش - خ مفتوحی شرقی - ك سنبل - پ 90/04/275آراد کاوش پی

56392606-56392606021-021تهران - جاده ساوه - شهرك صنعتی نصیرآباد - خیابان سرو 18 - پالك 96/01/01139نقش گستران 

کلمپ انتهایی و آویز کابل 31
خودنگهدار 

کانکتور دوپیچ سیم 
آلومنیوم فوالد روکشدار از 
جنس آلومنیوم آلیاژي به 
همراه کاور ( طرح فنالندي) 

34

کلمپ انشعاب یک به دو و 30
یک به چهار

Elcon-88748646-88744199021-021تهران - خیابان مطهري خیابان میرعماد  کوچه 13 - پالك 11 واحد 1کد پستی: 89/03/021587776913شاهین مفصل

CTL
شرکت پارس مفصل آسیا

88307565-88847581021-021تهران- خ قائم مقام فراهانی- خ مشاهیر- شماره 19- ط دوم واحد شمالی90/6/29

Elcon
شرکت دانش اتصال

88546650-3021-88544772-021تهران خ شهید مطهري خ میرعماد ك 11 پ 21 ط 3 واحد 91/04/158

 مفصل حرارتی فشار ضعیف
 

WOER
(آژند کاوش ساعی)شرکت آژاکس 

88514833-88515220021-021تهران، خیابان احمد قصیر، کوچه دهم، پالك 22، طبقه اول91/04/15

سرکابل و مفصل 
حرارتی

35
همراه کاور ( طرح فنالندي) 
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                           شركت توزیع نیروي برق شیراز                               
            معاونت برنامھ ریزي - دفتر مھندسي ونظارت            

فھرست سازندگان تشخیص صالحیت شده (ویرایش بیست و پنجم) تاریخ اعتبار از 1397/01/01  تا ابالغ ویرایش آتی

توضیح:وجود نام سازنده در این فهرست نشان دهنده برخورداري سازنده از توان تولید کاالي استاندارد است و به منزله تایید بی قید و شرط کاال نیست. لذا مبناي تایید و تحویل کاال مطابقت آن با استاندارد است و تامین کننده بایستی بر اساس 
آزمون هاي نمونه اي، این مطابقت را قبال بررسی نموده باشد.

سرکابل و مفصل سرد36
 (COLD SHRINK  )

ENSTO
شرکت دانش اتصال

88546650-3021-88544772-021تهران خ شهید مطهري خ میرعماد ك 11 پ 21 ط 3 واحد 90/06/298

سر کابل زانویی37
 (Plug in  )

Copper
شرکت دانش اتصال

88546650-3021-88544772-021تهران خ قائم مقام فراهانی خ مشاهیر شماره 19 ط دوم شمالی91/04/15

5642717-0312اصفهان-شهرك صنعتی مورچه خورت89/03/02رسا خازن( رساسپاهان نور) 

تهران ، میدان ونک ، خیابان مالصدرا ، خیابان شیخ بهایی شمالی ،خیابان کولیوند ، بن بست 90/06/29فراکوه
شبنم ، شماره 5 .

021-88 61 83 16-9021-88618238

88772067-88798660021-021تهران- میدان آرژانتین- انتهاي خ الوند- روبروي شبکه 2 پ 14 جدید- ط2- واحد 90/06/297صبا خازن
88882959-8021-88882956-021تهران-خ گاندي کوچه یکم-پ14-ط دوم89/03/02پرتو خازن
88369516-5021-88369514-021تهران-سعادت آباد-بلوار دریا-پ167 ط89/03/022پاالیش نیرو

88734370-88734371021-021تهران - خیابان احمد قصیر - هیابان 16 - پالك 89/03/0233کاپاسیتورپارسخازن فشار متوسط39
88307565 -6021-88342503--021تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - خیابان مشاهیر - پالك 17 - طبقه دوم شمالی89/03/02پارس مفصل آسیا
88546650-3021-88544772-021تهران خ شهید مطهري خ میرعماد ك 11 پ 21 ط 3 واحد 90/06/298شرکت دانش اتصال

ایمن برق راد
مارك ایمن برق راد

1-8421750شیراز- بلوار امیر کبیر- خ صنعتگر- نبش ك 92/07/1017
09177069180

8226172

بهینه سازان کابل پارس
مارك بهینه سازان کابل پارسی

23240272322667شیراز خیابان نادر کوچه 18 پالك 92/04/011

خازن فشار ضعیف38

کابلشو و  بی متال مدل 40
DTL2

مارك بهینه سازان کابل پارسی
23240272322667شیراز خیابان نادر کوچه 18 پالك 92/04/011

آرین راهبرد صنعت 
با مارك 

( ARS و کوشان 110) 
2322340 3-2323072 شیراز - حدفاصل چهار راه اصالح نژاد و میدان فخر آباد89/03/02

شاهین سارنگ
SHAHIN با مارك

832306808326588شیراز بلوار امیر کبیر ورودي ترمینال باربري 20 متري اول سمت چپ92/04/01

22014504-22025915021-021تهران- خ ولیعصر،روبروي پارك ملت،ساختمان ملت96/04/01مانا نیرو

88748646-88744199021-021تهران - خیابان مطهري خیابان میرعماد  کوچه 13 - پالك 11 واحد 1کد پستی: 89/03/021587776913شاهین مفصل

صفحھ ٨ از ١۴



                           شركت توزیع نیروي برق شیراز                               
            معاونت برنامھ ریزي - دفتر مھندسي ونظارت            

فھرست سازندگان تشخیص صالحیت شده (ویرایش بیست و پنجم) تاریخ اعتبار از 1397/01/01  تا ابالغ ویرایش آتی

توضیح:وجود نام سازنده در این فهرست نشان دهنده برخورداري سازنده از توان تولید کاالي استاندارد است و به منزله تایید بی قید و شرط کاال نیست. لذا مبناي تایید و تحویل کاال مطابقت آن با استاندارد است و تامین کننده بایستی بر اساس 
آزمون هاي نمونه اي، این مطابقت را قبال بررسی نموده باشد.

3279050-32361140311-0311اصفهان-خمینی شهر-خ امیر کبیر-ك67پ89/03/022تاکومهره چشمی ، شگل و41
77503650-77528642021-021تهران - خیابان انقالب - خیابان بهار - کوچه نیلوفر - پالك 89/03/0233مقره سازي ایرانانواع مقره سرامیکی42

66503368-3342430021-0251قم - قم شهرك صنعتی شکوهیه - بلوار شهید بهشتی - ارغوان 3- پالك 89/03/02D 28-29تجهیزات انتقال برق شکوه
2221773-22217710241-0241زنجان - شهرك صنعتی علی آباد-فاز3-خیابان سهروردي89/03/02مقره سازي صدف گستر زنجان

مقره بشقابی و اتکایی44
 سرامیکی

33958693-33110867021-021تهران - خ سعدي جنوبی - ساختمان سالمت - طبقه 2 - شماره 89/03/02313مانه پرتو

88972154-88972152021-021تهران، خیابان فاطمی، نبش نهضت سواد آموزي، پالك 129 طبقه 89/03/022پارس مقرهمقره بشقابی شیشه اي45
37743806-7071-37175115-071شیراز-بلوار خلیج فارس-روبروي پلیس راه-منطقه ویژه اقتصادي89/03/02تابان نیرو( دنا پاورالین) 

22771014-22772310021-021تهران- خ شریعتی - خ کالهدوز-خ آقامیري- خ بهرنگ پالك 9 واحد 96/6/112بسپار سازه الوند
33941267-33911714021-21.البرز- نظراباد شهرك صنعتی سپهر96/07/1پلیمر عایق اسپادانا
22867919-22867919021-021اصفهان-کیلومتر 7 جاده شیراز- بعد از پل راه آهن- خیابان صاحب الزمان94/10/01نیرو کلید پارس

37743806-7071-37175115-071شیراز-بلوار خلیج فارس-روبروي پلیس راه-منطقه ویژه اقتصادي89/03/02تابان نیرو( دنا پاورالین) 

22771014-22772310021-021تهران- خ شریعتی - خ کالهدوز-خ آقامیري- خ بهرنگ پالك 9 واحد 91/10/112بسپار سازه الوند

33941267-33911714021-21.البرز- نظراباد شهرك صنعتی سپهر96/07/1پلیمر عایق اسپادانا

مقره کششی و اتکایی 47
پلیمري

با فاصله خزشی حداقل 600 
میلی متر

مقره جمپر و اسپیسر 
پلیمري

46

مقره سوزنی سرامیکی43

33941267-33911714021-21.البرز- نظراباد شهرك صنعتی سپهر96/07/1پلیمر عایق اسپادانا

LS(LGسابق)

با هولوگرام پارس نیرو سان
88709484-1021-88709890-021تهران -خ ولیعصر- چهار راه مطهري - ابتداي خیابان فتحی شقاقی - پالك 3   واحد 89/03/0213

2343323-20256-2343221-0256ساوه ـ شهر صنعتی کاوه ـ خیابان بیست و دومETI96/06/02  (ایستا توان صنعت)
88313669-88312012021-021تهران -خ قائم مقام فراهانی- باالتر از میدان شعاع - خیابان بیستم -پالك 7  واحد 89/03/0217هیونداي

Chint -NM8 (شرکت چیره نیرو توان)88418998-1021-88419260-021تهران - خ دکتر بهشتی - بعد از چهارراه اندیشه - شماره 56 - ط 6 - واحد 90/09/2718
P-TEC (شرکت نوآوران صنعت برق)62343756251557شیراز، منطقه ویژه اقتصادي93/04/01

22015311-22015300021-021تهران- خ شهید فیاضی( فرشته)  - بن بست شهریار- شماره 96/10/012اشنایدر ( با هولوگرام و شماره سریال قابل پیگیري) 

کلید اتوماتیک فشار ضعیف
( تا رنج 100 آمپر بدون 

قابلیت تنظیم، باالتر از 100 
آمپر تا رنج 200 آمپر با 

قابلیت تنظیم رله حرارتی، 
از 250 تا 800 رله 

مغناطیسی و حرارتی قابل 

48

صفحھ ٩ از ١۴



                           شركت توزیع نیروي برق شیراز                               
            معاونت برنامھ ریزي - دفتر مھندسي ونظارت            

فھرست سازندگان تشخیص صالحیت شده (ویرایش بیست و پنجم) تاریخ اعتبار از 1397/01/01  تا ابالغ ویرایش آتی

توضیح:وجود نام سازنده در این فهرست نشان دهنده برخورداري سازنده از توان تولید کاالي استاندارد است و به منزله تایید بی قید و شرط کاال نیست. لذا مبناي تایید و تحویل کاال مطابقت آن با استاندارد است و تامین کننده بایستی بر اساس 
آزمون هاي نمونه اي، این مطابقت را قبال بررسی نموده باشد.

88836308-88835301021-021تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - خیابان شاهین - شماره 89/03/0245توس فیوز
RAAD

(شرکت رعد)
33802013-33802026031-031اصفهان-بزرگراه آزادگان-خیابان بیستم95/07/01

P-TEC
(شرکت نوآوران صنعت برق)

62343756251557شیراز، منطقه ویژه اقتصادي93/04/01

2343323-20256-2343221-0256ساوه ـ شهر صنعتی کاوه ـ خیابان بیست و دومETI 89/03/02  (ایستا توان صنعت)
22015311-22015300021-021تهران- خ شهید فیاضی( فرشته)  - بن بست شهریار- شماره 96/10/012اشنایدر ( با هولوگرام و شماره سریال قابل پیگیري) 

 (Theben )88918159-88890340021-021تهران-خ ولیعصر باالتر از زرتشت ك پرستو پ12 واحد 4کد پستی89/03/0215949تبن آلمان
3723714137237141شیراز- بلوار مدرس - بلوار جانبازان - خ محب شرقی94/10/01یگانه فانوس برق شیراز

2658332-90311- 2645687-0311اصفهان - خ هشت بهشت شرقی - اول خ حمزه اصفهانی - نبش کوچه 39 پالك 91/02/1816شیوا امواج
88313669-88312012021-021تهران -خ قائم مقام فراهانی- باالتر از میدان شعاع - خیابان بیستم -پالك 7 طبقه واحد 89/03/0217هیونداي

LS(LGسابق)

با هولوگرام پارس نیرو سان
88709484-1021-88709890-021تهران -خ ولیعصر- چهار راه مطهري - ابتداي خیابان فتحی شقاقی - پالك 3   واحد 89/03/0213

2343323-20256-2343221-0256ساوه ـ شهر صنعتی کاوه ـ خیابان بیست و دومETI96/06/02  (ایستا توان صنعت)
32270312-32290643071-071شیراز-خ جام جم-خ نارون شمالی-پ89/03/02114تابلو دنا

32324279-071  32325707-071شیراز ابتداي وصال شمالی قبل از سازمان بیمه89/03/02پیمان برق الکتریک فاز
89/03/02مولونی

کلید مینیاتوري
( با قدرت قطع 6 کیلو آمپر 

و باالتر) 

49

پست کمپکت کیوسکی 52

53 padپست کمپکت

50
ساعت فرمان نجومی

کنتاکتور51

89/03/02مولونی
7272038-760241-7290761-0241زنجان-کیلومتر5 جاده تهران89/03/02ایران ترانسفو
88733595-88730255021-021تهران - میدان آرژانتین - خیابان بخارست - کوچه 14 - پالك 89/03/027پارس تابلو
تابلو دنا 

( به نمایندگی توان گستر برق صدرا) 
37745515-14071-37745513-071شیراز - شهرك صنعتی 93/04/167337064

53 padپست کمپکت
mounted

54G.R.Cبدنه پست کمپکت

صفحھ ١٠ از ١۴



                           شركت توزیع نیروي برق شیراز                               
            معاونت برنامھ ریزي - دفتر مھندسي ونظارت            

فھرست سازندگان تشخیص صالحیت شده (ویرایش بیست و پنجم) تاریخ اعتبار از 1397/01/01  تا ابالغ ویرایش آتی

توضیح:وجود نام سازنده در این فهرست نشان دهنده برخورداري سازنده از توان تولید کاالي استاندارد است و به منزله تایید بی قید و شرط کاال نیست. لذا مبناي تایید و تحویل کاال مطابقت آن با استاندارد است و تامین کننده بایستی بر اساس 
آزمون هاي نمونه اي، این مطابقت را قبال بررسی نموده باشد.

ایران ترانسفو 
( زنگان ، ري ، کوشکن) 

7272038-760241-7290761-0241زنجان-کیلومتر5 جاده تهران89/03/02

37742180-3071-37744021-071شیراز - شهرك صنعتی بزرگ - میدان پژوهش خ پژوهش91/04/17توان گستر برق شیراز

تهران، شهرك غرب، بلوار دادمان، خیابان فخارمقدم، نبش گلبرگ چهارم غربی، پالك 10، 95/12/01آریا ترانسفو شرق
طبقه پنجم

021-88374335-8021-88374339

ترانسفورماتور56
رزینی

7272038-760241-7290761-0241زنجان-کیلومتر5 جاده تهران89/03/02ایران ترانسفو

88716117-9021-88723337-021تهران-خ سیدجمال الدین-خ سوم-پ89/03/0223تجهیز نیروي زنگان
Nynas97/02/01
22057933-021تهران-خ ولیعصر-الهیه-فرشته-مریم شرقی-ساختمان58-طبقه دوم-واحد89/03/025ارم شیمی

37743806-37743806071-071شیراز-بلوار خلیج فارس-روبروي پلیس راه-منطقه ویژه اقتصادي89/03/02تابان نیرو( دنا پاورالین) 
3871816-91731549920311اصفهان - خیابان امام خمینی - خیابان عطاء الملک - فاز 3 پالك 32909556کیان بسپارصفاهان

3862075-38620750311-0311اصفهان - شهرك صنعتی امیرکبیر - بلوك 20 - پالك 90/8/3015فن آوران صادق اسپادانا
89/03/02پارس سوئچدژنگتور روغنی59

ABB VD 489/03/02
SEL89/03/24(ایتالیا)

SAREL89/03/02(ایتالیا)

روغن ترانس

روکش عایق 58
برقگیروبوشینگ ترانس و 

کات اوت

دژنگتورخالء60

57

ترانسفورماتور
روغنی

55

SAREL89/03/02(ایتالیا)
89/03/02اشنایدرالکتریک( فرانسه) 

G-sec مدل ABB89/03/02
SEL89/03/24(ایتالیا)

EN TECHNOLOGIES 
با ضمانت شرکت آرین کلید پارس

44030073-44030073021-021تهران بلوار اشرفی اصفهانی - برج نگین رضا واحد 94/10/01414

33790711-14024-33790712-024زنجان-کیلومتر5 جاده تهران93/03/02پارس سوئیچ

سکسیونر قابل قطع زیر بار 
تابلویی

61

سکسیونر هوایی قابل قطع 62
SF6زیر بار

صفحھ ١١ از ١۴



                           شركت توزیع نیروي برق شیراز                               
            معاونت برنامھ ریزي - دفتر مھندسي ونظارت            

فھرست سازندگان تشخیص صالحیت شده (ویرایش بیست و پنجم) تاریخ اعتبار از 1397/01/01  تا ابالغ ویرایش آتی

توضیح:وجود نام سازنده در این فهرست نشان دهنده برخورداري سازنده از توان تولید کاالي استاندارد است و به منزله تایید بی قید و شرط کاال نیست. لذا مبناي تایید و تحویل کاال مطابقت آن با استاندارد است و تامین کننده بایستی بر اساس 
آزمون هاي نمونه اي، این مطابقت را قبال بررسی نموده باشد.

38602994-38602167071-071شیراز - خ قانی شمالی - پاساژ جاوید89/03/02فارس تابلو
37744775-071  37744771-071شیراز ابتداي وصال شمالی قبل از سازمان بیمه89/03/02پیمان برق الکتریک فاز
38235045-38221936071-071شیراز - خ یقطین سمت راست اولین کوچه89/03/02جنرال تکنیک فرمانی

3-91711306687752982شیراز - شهرك صنعتی سلطات آباد پشت پاسگاه جاده انبار سیمان چهارراه اول نبش کوچه 91/07/255صنایع تابلو برق حسام پارس

37745515-14071-37745513-071شیراز-شهرك صنعتی بزرگ شیراز-فاز 2- خ سنجش-نبش خ 89/03/02417تابلو دنا
37743787-32305435071-071شیراز-قاآنی شمالی،پاساژ جاوید90/07/02فاز گستران تابلو فارس

7743087-77430870713-0713شیراز - شهرك صنعتی بزرگ - میدان پژوهش - پژوهش جنوبی - خیابان  95/08/20301نیرو پیام شیراز
89783623-9175063945021شیراز - شهرك صنعتی بزرگ - بلوار کوشش شمالی - خ ساعی- فرعی 96/03/01807پیشتاز تابلو

38234495-81071-38229780-071شیراز - شهرك صنعتی بزرگ - میدان کوشش  - خ 96/03/01702فاز گستر سپید
32325364-32325364071-071شیراز، خ فخرآباد غربی96/03/01پویا صنعت آواي مدرن

326232107132622584-071شیراز- معالی آباد نبش خلبانان96/07/01الکترو بختگان
36407431-36407430071-071شیراز-شهرك صنعتی صدرا96/03/10مبتکر صنعت صدرا

38602994-38602167071-071شیراز - خ قانی شمالی - پاساژ جاوید89/03/02فارس تابلو
37744775-071  37744771-071شیراز ابتداي وصال شمالی قبل از سازمان بیمه89/03/02پیمان برق الکتریک فاز
38235045-38221936071-071شیراز - خ یقطین سمت راست اولین کوچه89/03/02جنرال تکنیک فرمانی

جهت تهیه تابلو فشار ضعیف از سازندگان مورد تایید توانیرکه در این فهرست درج نشده است بایستی از قبل با دفتر مهندسی ونظارت هماهنگی گردد
تابلو فشار ضعیف پست 

هوایی و زمینی
 ( با بدنه فلزي) 

64

تابلو فشار ضعیف خیابانی 
شالتري

 ( با بدنه فلزي) 

63

38235045-38221936071-071شیراز - خ یقطین سمت راست اولین کوچه89/03/02جنرال تکنیک فرمانی
3-91711306687752982شیراز - شهرك صنعتی سلطات آباد پشت پاسگاه  چهارراه اول نبش کوچه 91/07/255صنایع تابلو برق حسام پارس

37745515-14071-37745513-071شیراز-شهرك صنعتی بزرگ شیراز-فاز 2- خ سنجش-نبش خ 89/03/02417تابلو دنا
37743787-32305435071-071شیراز-قاآنی شمالی،پاساژ جاوید90/07/02فاز گستران تابلو فارس

7743087-77430870713-0713شیراز - شهرك صنعتی بزرگ - میدان پژوهش - پژوهش جنوبی - خیابان  95/08/20301نیرو پیام شیراز
89783623-9175063945021شیراز - شهرك صنعتی بزرگ - بلوار کوشش شمالی - خ ساعی- فرعی 96/03/01807پیشتاز تابلو

32325364-32325364071-071شیراز، خ فخرآباد غربی96/03/01پویا صنعت آواي مدرن
326232107132622584-071شیراز- معالی آباد نبش خلبانان96/07/01الکترو بختگان
38234495-81071-38229780-071شیراز - شهرك صنعتی بزرگ - میدان کوشش  - خ 96/03/01702فاز گستر سپید

38602994-38602167071-071شیراز - خ قانی شمالی - پاساژ جاوید89/03/02فارس تابلو
37744775-071  37744771-071شیراز ابتداي وصال شمالی قبل از سازمان بیمه89/03/02پیمان برق الکتریک فاز
38235045-38221936071-071شیراز - خ یقطین سمت راست اولین کوچه89/03/02جنرال تکنیک فرمانی

37745515-14071-37745513-071شیراز-شهرك صنعتی بزرگ شیراز-فاز 2- خ سنجش-نبش خ 89/03/02417تابلو دنا
326232107132622584-071شیراز- معالی آباد نبش خلبانان90/04/01الکترو بختگان

3-91711306687752982شیراز - شهرك صنعتی سلطات آباد پشت پاسگاه چهارراه اول نبش کوچه 91/07/255صنایع تابلو برق حسام پارس
36407431-36407430071-071شیراز-شهرك صنعتی صدرا91/04/15مبتکر صنعت صدرا

37743787-32305435071-071شیراز-قاآنی شمالی،پاساژ جاوید90/07/02فاز گستران تابلو فارس
37394979-37386000071-071شیراز،خیابان قاآنی شمالی، روبروي خیابان منوچهري95/03/24طرح تابلو برق فارس
7743087-77430870713-0713شیراز - شهرك صنعتی بزرگ - میدان پژوهش - پژوهش جنوبی - خیابان  95/08/20301نیرو پیام شیراز

32325364-32325364071-071شیراز، خ فخرآباد غربی96/03/01پویا صنعت آواي مدرن
89783623-9175063945021شیراز - شهرك صنعتی بزرگ - بلوار کوشش شمالی - خ ساعی- فرعی 96/03/01807پیشتاز تابلو

38234495-81071-38229780-071شیراز - شهرك صنعتی بزرگ - میدان کوشش  - خ 96/03/01702فاز گستر سپید

 ( با بدنه فلزي) 

جهت تهیه تابلو فشار ضعیف از سازندگان مورد تایید توانیرکه در این فهرست درج نشده است بایستی از قبل با دفتر مهندسی ونظارت هماهنگی گردد
تابلو کنتور

 ( با بدنه فلزي) 
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صفحھ ١٢ از ١۴



                           شركت توزیع نیروي برق شیراز                               
            معاونت برنامھ ریزي - دفتر مھندسي ونظارت            

فھرست سازندگان تشخیص صالحیت شده (ویرایش بیست و پنجم) تاریخ اعتبار از 1397/01/01  تا ابالغ ویرایش آتی

توضیح:وجود نام سازنده در این فهرست نشان دهنده برخورداري سازنده از توان تولید کاالي استاندارد است و به منزله تایید بی قید و شرط کاال نیست. لذا مبناي تایید و تحویل کاال مطابقت آن با استاندارد است و تامین کننده بایستی بر اساس 
آزمون هاي نمونه اي، این مطابقت را قبال بررسی نموده باشد.

تهران-خ وزراء-خ پانزدهم( شهید احمدیان) -پ3( ساختمان نیکان) طبقه سوم89/03/02شرکت نیپکو
(  نمایندگی شیراز: شرکت تکاپو تلفن: 62-6407357 فاکس: 6407366) 

021-88707095-9021-88707094

37744775-071  37744771-071شیراز ابتداي وصال شمالی قبل از سازمان بیمه92/04/01پیمان برق الکتریک فاز
38602994-38602167071-071شیراز - خ قانی شمالی - پاساژ جاوید89/03/02فارس تابلو

3-37752982-9171130668071شیراز - شهرك صنعتی سلطات آباد پشت پاسگاه  چهارراه اول نبش کوچه 91/07/255صنایع تابلو برق حسام پارس
37743787-32305435071-071شیراز-قاآنی شمالی،پاساژ جاوید95/03/24فاز گستران تابلو فارس
36407431-36407430071-071شیراز-شهرك صنعتی صدرا96/03/10مبتکر صنعت صدرا

32325364-32325364071-071شیراز، خ فخرآباد غربی92/11/01پویا صنعت آواي مدرن
37744775-071  37744771-071شیراز ابتداي وصال شمالی قبل از سازمان بیمه89/03/02پیمان برق الکتریک فاز

37745515-14071-37745513-071شیراز-شهرك صنعتی بزرگ شیراز-فاز 2- خ سنجش-نبش خ 89/03/02417تابلو دنا
37743787-32305435071-071شیراز-قاآنی شمالی،پاساژ جاوید96/11/01فاز گستران تابلو فارس

SEL96/07/10
96/07/10سرو نیرو

کف پوش عایق پست هاي 69
زمینی

22618893-10021-22630608-021تهران خ دکتر شریعتی قلهک باالتر از یخچال پالك 1405 - طبقه 4 واحد 89/10/1017شرکت کسري

22564704-1021-22555860-021تهران خ پاسداران مقابل برج سفید جنب بانک ملی پالك 91/04/15131شرکت نصامپایه چوبی70

مقره خازنی

67AIS تابلو فشار متوسط

جهت تهیه تابلو فشار متوسط از سازندگان مورد تایید توانیرکه در این فهرست درج نشده است بایستی از قبل با دفتر مهندسی ونظارت هماهنگی گردد
68

تابلو فشار ضعیف
 ( با بدنه کامپوزیت) 
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22564704-1021-22555860-021تهران خ پاسداران مقابل برج سفید جنب بانک ملی پالك 91/04/15131شرکت نصامپایه چوبی70

88502556-88525081021-021تهران-خیابان شریعتی- خیابان هویزه- ساختمان سبز ( 18)  واحد 92/11/0114کاهنگان مهر

تهران - خیابان الله زارنو - باالتر از منوچهري - نبش کوچه مصباح کریمی - ساختمان البرز 92/11/01آکان
20- طبقه 4 - واحد403

021-66341167-9021-66341170

77953528-77959032021-021تهران- خ دماوند - تقاطع چهارراه آیت - پ 581 واحد 96/03/014تجهیزات سیستم زمین

SAREL
با گارانتی آذر کلید 

88906012-021تهران- مطهري - خ سربداران - خ جهانسوز - پالك 93/04/0136

ETI
با گارانتی ایستا توان

22055765-22027973021-021تهران ،خیابان ولیعصر ، مقابل درب اصلی پارك ملت ، کوچه شناسا ، پالك 35 واحد سوم93/04/01

EFEN
با گارانتی فراکوه 

تهران ، میدان ونک ، خیابان مالصدرا ، خیابان شیخ بهایی شمالی ،خیابان کولیوند ، بن بست 93/04/01
شبنم ، شماره 5 .

021-88 61 83 16-9021-88618238

فیوز استوانه اي فشار 72
متوسط

میله گراند مسی71
copperweld

صفحھ ١٣ از ١۴



                           شركت توزیع نیروي برق شیراز                               
            معاونت برنامھ ریزي - دفتر مھندسي ونظارت            

فھرست سازندگان تشخیص صالحیت شده (ویرایش بیست و پنجم) تاریخ اعتبار از 1397/01/01  تا ابالغ ویرایش آتی

توضیح:وجود نام سازنده در این فهرست نشان دهنده برخورداري سازنده از توان تولید کاالي استاندارد است و به منزله تایید بی قید و شرط کاال نیست. لذا مبناي تایید و تحویل کاال مطابقت آن با استاندارد است و تامین کننده بایستی بر اساس 
آزمون هاي نمونه اي، این مطابقت را قبال بررسی نموده باشد.

33975882-4021-33977783-021تهران – خیابان الله زار جنوبی – پاساژ ایران – فروشگاه کانون صنعت94/04/01برنا

2658332-90311- 2645687-0311اصفهان - خ هشت بهشت شرقی - اول خ حمزه اصفهانی - نبش کوچه 39 پالك 94/04/0116شیوا امواج

Finder

ANLY

74
8351385-82528480713-0713شیراز-بلوار رحمت-خیابان امام خمینی-کوچه 41-پالك 95/08/01140پویش فن آوران نوین( تکنو نوین) منبع تغذیه

مقره فشار ضعیف و متوسط 75
32152506-3034-32152501-034کرمان- بلوار راه آهن - شهرك صنعتی شماره 94/10/013جبال الکتریکتابلویی

Sel95/04/01

schneider94/10/01
1437745515-37745513شیراز-شهرك صنعتی بزرگ شیراز-فاز 2- خ سنجش-نبش خ 94/10/01417تابلو دنا

37744775-071  37744771-071شیراز ابتداي وصال شمالی قبل از سازمان بیمه95/03/24پیمان برق الکتریک فاز
77RMU محفظه سوئیچ برد

تابلو GIS جهت سوئیچ برد 
RMU

76

رله کنترل فاز73

37744775-071  37744771-071شیراز ابتداي وصال شمالی قبل از سازمان بیمه95/03/24پیمان برق الکتریک فاز
77

کیلومتر 20 اتوبان شیراز اصفهان روبروي درب پاالیشگاه جاده خرم صنعت جنب پادگان 95/07/01سیمکان فارسسیم فوالدي گراند
آموزشی بسیج

0917117714009173152062

صفحھ ١۴ از ١۴


