
 استان اردبیلشرکت توزیع نیروي برق 
 معاونت برنامه ریزي ومهندسی

 بازرگانی و واحد بازرسی وکنترل تجهیزات –کمیته فنی 
 اصالحیه   - )  31/4/98اعتبار    ( فهرست سازندگان تشخیص صالحیت شده 

 

 
 شرکت توزیع نیروي برق استان اردبیل

APED.Co 

 تمابر شماره تلفن آدرس نوع تائید نام سازنده نام تجهیزات ردیف

 رله ثانویه 1

 88590163 88581431-4تهران روبروي  پارك ملت خ سایه   )توانیرمدلهاي دیجتالی و داراي تائیدیه  "صرفا(  همیان فن 
VAMP  )9و 8462748 شرکت مهندسی رخ نیرو )مدلهاي دیجتالی و داراي تائیدیه توانیر "صرفا  

PNC 03516292139 09133545921 )خضري(گروه پهرنیروکنترل )مدلهاي دیجتالی و داراي تائیدیه توانیر "صرفا( 3مشروط 
HSA MK2200L )22884350 -021 )تهران(شرکت حیات صنعت البرز  )مدلهاي دیجتالی و داراي تائیدیه توانیر "صرفا  

 ترانس جریان و ولتاژ 2
 887277708 8712206 9پ  23تهران خ خالد اسالمبولی  خ   )0.5فقط کالس دقت ( )پلمپ دار( مگ الکتریک

  5413465 خ هفتم -بلوار صنعت -شهرك صنعتی توس  -مشهد  )0.5فقط کالس دقت ( )پلمپ دار( هریس

  051-32400242 شهرك فناوري برتر -جاده قوچان 28کیلومتر  -مشهد   )0.5فقط کالس دقت ( )پلمپ دار( الکترو پژواك

3 
 برقگیر

)10KA-24KV( 

 

 88974095 88974091 خ کارگر شمالی ك مهناز شماره  تهران24KV-10KA فقط نوع تزریق یکپارچه و برقگیر پارس            

   مشهد-فقط نوع تزریق یکپارچه   برقگیر توس

  031-34414553 اصفهان -فقط نوع تزریق یکپارچه  3مشروط برقگیر پایا 

   تهران -فقط نوع تزریق یکپارچه   )آلمان(تري دلتا

 کلید اتوماتیک 4

     اشنایدر اصل

Hyundai  نماینده انحصاري هیونداي کره شرکت آریان نیرو   
  88366021.2 یزد  )یونیلیک( تهران پادنا

  09143515955 فروشگاه کاظمی -اردبیل  شیلیران

LS  ،بعثت،کاالي برق روشن صنعت.نبش م اردبیل   
CHINT 26420340 نیرو تجهیز توان -تهران.... فروشگاه ملکی -اردبیل 3و1مشروط  

     

5 
 دیتاالگر

 

 021-44268362 4423895-7 2،ط 11تهران، بزرگراه جالل ال احمد ،غرب یادگار امام ،پ  باسط پژوه

 TDL104 مشهد تدبیر
 و 105

 مشهد
05116043766  

     

     

ایستاتوان صنعت   پایه فیوز با فیوز فشنگی 6
ETI 

 22055765 22028028 3ط  -34روبروي پارك ملت خ شناساپ  –تهران خ ولیعصر  

 پایه فیوزسیلندري 7

 22055765 22028028 3ط  -34روبروي پارك ملت خ شناساپ  –تهران خ ولیعصر   ETIایستاتوان صنعت

  0351-7212925 89165 – 644پ  –ص  –یزد   پیچاز الکتریک

    3مشروط دلکسی

  03113802026 20آزادگان خ اصفهان 3و1مشروط رعد

  09143515955 فروشگاه کاظمی -اردبیل 3مشروط شیلیران

     
17/9/97:  تاریخ ویرایش :بازرگانی -کمیته فنی دهمیاز ویرایش:  شماره ویرایش  

 10..از  1صفحه 
31/4/98:  اعتبار تا تاریخ   

  



 استان اردبیلشرکت توزیع نیروي برق 
 معاونت برنامه ریزي ومهندسی

 بازرگانی و واحد بازرسی وکنترل تجهیزات –کمیته فنی 
 اصالحیه   - )  31/4/98اعتبار    ( فهرست سازندگان تشخیص صالحیت شده 

 

 
 شرکت توزیع نیروي برق استان اردبیل

APED.Co 

 تمابر تلفن شماره آدرس نوع تائید نام سازنده نام تجهیزات ردیف

 فیوزسیلندري 8

 22055765 22028028 3ط  34روبروي پارك ملت خ شناساپ  –خ ولیعصر–تهران   ETI ایستاتوان صنعت

  0351-7212925 89165 – 644پ  –ص  –یزد   پیچاز الکتریک

     Lindner لیندر اصل

  09143515955 فروشگاه کاظمی -اردبیل 3مشروط شیلیران

فشار ضعیف فیوز  9
 کاردي

  0351-7212925 89165 – 644پ  –ص  –یزد   پیچاز الکتریک

 22055765 22028028 3ط  34روبروي پارك ملت خ شناساپ  –خ ولیعصر–تهران   ETI ایستاتوان صنعت

     

 کلید فیوز  عمودي 10
 0351-7272806 7272246-7 متري سوم 34شهرك صنعتی یزد خ  –یزد   یرواز

 88026756 0351-7211396 کیلومتر سه جاده تفت خ قائم –یزد   پیچاز الکتریک

 کلید فیوز  جدا شونده 11
 )گردان و AEGطرح (

 7272806 7272246-7 متري سوم 34شهرك صنعتی یزد خ  –یزد   یراوز

 88026756 -7211396 کیلومتر سه جاده تفت خ قائم –یزد   پیچاز

 26401677 -2644066-7 اصفهان خ بزرگمهر روبروي بیمارستان  صدوقی ساختمان  میرداماد گردان غیر از اصفهان کلید 

 22283260 22282623 24ك بلواري پ  2قیطریه  –تهران نیاوران  غیر از گردان پیچاز تابان

 کلید فیوز مینیاتوري 12

Hyundai  نماینده انحصاري هیونداي کره شرکت آریان نیرو   

LS بعثت،کاالي برق روشن صنعت.اردبیل،نبش م 3مشروط    
   مشهد 5مشروط TFCتوس فیوز 

    3مشروط پارس فانال

ETI 3ط -34روبروي پارك ملت خ شناساپ  –تهران خ ولیعصر  1و5مشروط  22028028  

  09143515955 فروشگاه کاظمی -اردبیل 3مشروط شیلیران

  02177686085 شهرك صنعتی کاوه -ساوه 3مشروط الکترو کاوه

 7272806 7272246-7 متري سوم 34شهرك صنعتی یزد خ  –یزد  3مشروط زاویر

   یزد 5مشروط )یونیلیک( تهران پادنا

 کنتا کتور 13

     زیمنس

LS     

Hyundai  نماینده انحصاري هیونداي کره شرکت آریان نیرو   

CHINT  26420340 نیرو تجهیز توان -تهران.... ملکیفروشگاه  -اردبیل  

 8710142 6613434 76نبش فلکه اول پ  –کرج  جاده شهریار سیمین دشت   اشنایدر تله مکانیک

    3مشروط پارس فانال

    3مشروط دلکسی

 دهمیازویرایش :  شماره ویرایش
 :بازرگانی -کمیته فنی

 
 

 

17/9/97:   تاریخ ویرایش  

 10..از   2صفحه 

31/4/98:  اعتبار تا تاریخ  



 استان اردبیلشرکت توزیع نیروي برق 
 معاونت برنامه ریزي ومهندسی

 بازرگانی و واحد بازرسی وکنترل تجهیزات –کمیته فنی 
 اصالحیه   - )  31/4/98اعتبار    ( فهرست سازندگان تشخیص صالحیت شده 

 

 
 شرکت توزیع نیروي برق استان اردبیل

APED.Co 

 
 تمابر شماره تلفن آدرس نوع تائید نام سازنده نام تجهیزات ردیف

14 

 تابلو سازهاي اردبیل
انواع تابلوهاي "صرفا(

 )فشار ضعیف

  2236610 2شهرك صنعتی   آرتا توان تابلو

 02133936518 04524253193 خلخال شهرك صنعتی 5مشروط آذر نور خلخال
  6643770 1شهرك صنعتی  5و2مشروط نیرو برق اردبیل 

5و2مشروط آذر افشان تابلو    1شهرك صنعتی  2شهرك صنعتی )بغیراز تابلوهاي توزیع عمومی( 

5و2مشروط تابلو برق رضا   2246513 شهرك صنعتی جهادسازندگی 2شهرك صنعتی )بغیراز تابلوهاي توزیع عمومی( 

     

     

     

منوط به دارا بودن تائیدیه توانیر و استفاده از تجهیزات مورد تائید این شرکت در تجهیز تابلو و انجام هماهنگی ، تهیه انواع تابلوها از سایر شرکتهاي تولید کننده 
 .هاي الزم با نماینده این شرکت توزیع بالمانع میباشد

15 
 کامپوزیتیجعبه فیوز 

 )گوشواره قفل آویزبا (

     نور ایستا پالستیک

    1صرفا بااستفاده از بدنه کامپوزیتی ترکیه اي شهرك صنعتی   آذر افشان تابلو

   پویا گوهر -نیپکو –باربد  بااستفاده از بدنه کامپوزیتی  نیرو برق

)نیپکو(صرفا بااستفاده از بدنه کامپوزیتی  تابلو برق رضا    

 اوتکات  16
 

3و1مشروط توس نیرو 3250901-10 روبروي شرکت گاز –بلوار شهید عباسپور  –مشهد    33650909 

 219134 0311-522234 شهرك صنعتی خ یکم  –جاده فرودگاه  –میدان احمد آباد خ جی  –اصفهان   آرا نیرو سپاهان

3و1مشروط دالمن   66469022 66409993 ساختمان رازي –خ فخر رازي  –خ انقالب  –تهران  
     

17 
کاور بوشینگ وکات 

 اوت وبرقگیر

 88546450 88544772-3 8،واحد 21، شماره11خ میرعماد،ك -تهران خ شهید مطهري  دانش اتصال

     مانه پرتو

     کیان بسپار

     امیدفیوز

 219134 0311-522234 شهرك صنعتی خ یکم  –جاده فرودگاه  –میدان احمد آباد خ جی  –اصفهان   آرانیرو سپاهان

  031-35315391        2پالك  -انتهاي خ مشتاق دوم -اصفهان  مهربد 

 ترانسفورماتور توزیع 18

   گروه بازرگانی ایران ترانسفو  ایران ترانسفو زنگان

   گروه بازرگانی ایران ترانسفو  کوشکن

   بازرگانی ایران ترانسفوگروه  1مشروط ایران ترانسفو ري

ماه گذشته  3 شروع گارانتی ترانس حداکثراز تاریخ  ،در هنگام تحویل مسئول کنترل کیفیت  
 .باشد

  

17/9/97:   تاریخ ویرایش  :بازرگانی -کمیته فنی دهمیازویرایش :  شماره ویرایش  



 استان اردبیلشرکت توزیع نیروي برق 
 معاونت برنامه ریزي ومهندسی

 بازرگانی و واحد بازرسی وکنترل تجهیزات –کمیته فنی 
 اصالحیه   - )  31/4/98اعتبار    ( فهرست سازندگان تشخیص صالحیت شده 

 

 
 شرکت توزیع نیروي برق استان اردبیل

APED.Co 

  10..از   3صفحه 
31/4/98:   اعتبار تا تاریخ   

 تمابر شماره تلفن آدرس نوع تائید نام سازنده نام تجهیزات ردیف

 مقره سوزنی و آویزي 19
 سیلیکون رابر 

  6676711-7 974تهران خ انقالب چهار راه کالج شماره   صفدر ساسانی

  3342458 شکوهیه،انتهاي بلوار شهید بهشتیقم، شهرك صنعت   مانه پرتو

  88067343 5پ  -کوچه نرگس -خ شیراز شمالی -ونک -تهران  رود کلیدود

 22267302 222673027  1تهران میرداماد میدان محسنی خیابان بهروز کوچه شریفی ساختمان   بسپار سازه الوند

  77344883 14غربی،پهفتم .اتحاد،خ.تهران جاده دماوند ،خ  سیمکاتک

سامانه هاي نوین 
 افرا

   شیراز 

     

20 
 فاز اسپیسر

)MV,LV( 
     بهین تجربه

     سیمکاتک

  سرکابل و مفصل 21
 

  88674334 5طبقه  309دستگردي ، مابین افریقا وولی عصرساختمان  تهران خ  پارس جلفا

 88546450 88544772 8،واحد 21، شماره11میرعماد،كتهران خ شهید مطهري،خ   دانش اتصال 

  88723450 11تهران خ قائم مقام فراهانی، ك میرزایی،پ   ري جلفا

  22692976 2ط،مجتمع پل رومی،باالتر از سراه قیطریه، خ شریعتی،تهران  آرین مفصل

  55375107 24تهران خ آبعلی خ اتحاد فرعی دهم پ   چسب کار

 66706115 976تهران خ انقالب جاده راه کالج پ   ساسانیصفدر 
 

    پارس مفصل آسیا

22 
دژنکتور  –سکسیونر 

 گازي و خالء
 

   کرمان 1و3مشروط بارز کلید

  8884788 ط سوم 10تهران خ سمیه کوچه  جلیل مژدهی شماره   پارس سویچ

  ٠٢٨٣٢٨٤٨٩١١ شهرك صنعتی کاسپین -قزوین 3مشروط برنا کلید

  44521486 توان پیشتاز  زیمنس

     اشنایدر

)VEI  (AREVA  88035301 4،واحد14سلمان،پ.،شیخ بهایی شمالی،كونک.شرکت نوآوران برق آریا، تهران ،م  

Hyundai  نماینده انحصاري هیونداي کره شرکت آریان نیرو   

SEL   88035301 شرکت نوآوران برق آریا، تهران  

MEL COS   44030073 ، تهرانآرین کلیدشرکت  
EN 

TECHNOLOGIES     44030073 ، تهرانآرین کلیدشرکت  

ENTEC  شرکت نوآوران برق آریا، تهران   

ELKO الکو پارس شرکت 3و1مشروط   

17/9/97:   تاریخ ویرایش :بازرگانی -کمیته فنی دهمیازویرایش :  شماره ویرایش  



 استان اردبیلشرکت توزیع نیروي برق 
 معاونت برنامه ریزي ومهندسی

 بازرگانی و واحد بازرسی وکنترل تجهیزات –کمیته فنی 
 اصالحیه   - )  31/4/98اعتبار    ( فهرست سازندگان تشخیص صالحیت شده 

 

 
 شرکت توزیع نیروي برق استان اردبیل

APED.Co 

  10..از  4صفحه 
 
 
 

 

31/4/98:  اعتبار تا تاریخ  

 تمابر شماره تلفن آدرس نوع تائید نام سازنده نام تجهیزات ردیف

23 
 20kvسکسیونر

 با عایق هوا  

  44905574 جاده مخصوص کرج 10تهران کیلومتر    ) نوع قابل قطع زیر بار(  ایران سویچ

  8884788 10تهران خ سمیه ك سهیل جلیل مژدهی شماره  ) نوع غیر قابل قطع زیر بار(  پارس سوئیچ

  8884788 ط سوم 10تهران خ سمیه کوچه سهیل جلیل مژدهی شماره   پارس سویچ 20kvتور روغنیگدژن 24

25 
 تیر بتنیانواع 

H 
 شکل

011-32284881 بابل 4مشروط مازیار صنعت   

 56231474 56232021 تهران  آلفا صنعت پارس

   کارگاه تیر بتونی برق اردبیل-جاده استارا  اردبیل

041-34329075 شهرك صنعتی سلیمی-جاده آذر شهر –تبریز   سازه هاي نوین بتنی   

  09144117003 جاده صوفیان -تبریز  تک تیر تبریز

   اصفهان  تیر سدید

درضمن هزینه انجام .(منوط به تائید نمونه انتخابی هر پارتی تیر پس از انجام آزمایشات مربوطه  توسط نماینده شرکت توزیع  خواهد بود، تیر از سایر شرکتهاي تولید کننده تهیه  
 .ماه گذشته باشد 6 تیر حداکثر تاریخ تولیداز ، مسئول کنترل کیفیت تیر به در هنگام تحویل-.)ده برعهده پیمانکار می باشدشآزمایشات و تیر آزمایش 

 چراغ خیابانیپایه  26

 2203535 2201157-8 اصفهان خیابان فردس ساختمان زاینده رود ط سوم  )گلنور(پارس

 77708006 77882495 103تهران اول جاده آبعلی شماره   فجر

  086335542197 شهرك صنعتی خیرآباد -اراك  پویا زاگرس

  03136290580 شهرك صنعتی اشترجان -اصفهان 3مشروط پارتاك نور

   بابل  مازیار صنعت

  09127211755 اراك 1و3مشروط صنعتی شایان برق

  03116204845 شهرك صنعتی مورچه خورت  احداث گستر پارس

   اراك 5مشروط نور سازه اراك

  086- 33127090   خیرآبادشهرك صنعتی  -اراك  5مشروط رویین نور آریا

27 

 چراغ خیابانی
صرفا درصورت استفاده (

از تجهیزات داخلی مورد 
تائید این شرکت در 

به طور جداگانه  )چراغ
چراغ ال اي دي و چراغ 

 2203535 2201157-8 اصفهان خیابان فردس ساختمان زاینده رود ط سوم  ) چراغ ال اي دي و چراغ سدیم(   گلنور

 88842705 88835637 3طبقه  -318پ -قائم مقام -خیابان مطهري -تهران   ) چراغ ال اي دي و چراغ سدیم(   شهاب توشه

تک  اصفهان آلومین
 نور

 
 32121369-031 32121368-031 میدان امام حسین -اصفهان                             )سدیمچراغ  ال اي دي و چراغ(

 88307275 88828006 105میدان شعاع شماره   -تهران خ قائم مقام فراهانی              ) سدیمچراغ فقط (   آرم 

 77501516 77603015-7 339تهران خیابان شریعتی نرسیده به سینا سروش پ             ) سدیم چراغ فقط(           جار



 استان اردبیلشرکت توزیع نیروي برق 
 معاونت برنامه ریزي ومهندسی

 بازرگانی و واحد بازرسی وکنترل تجهیزات –کمیته فنی 
 اصالحیه   - )  31/4/98اعتبار    ( فهرست سازندگان تشخیص صالحیت شده 

 

 
 شرکت توزیع نیروي برق استان اردبیل

APED.Co 

یا المپ ال  المپ بخارسدیم پرفشار    –رهشاد : خازن  –) گل نور( رهشاد یا نوید یا آرا الکتریک یا نور کار : ایگنتور –) فقط سیم پیچی مسی(راما: باالست: سدیم تجهیزات داخلی چراغ سدیم
  PHILIPS- OSRAM—--SOSEN -گلنور :  LEDدرایور     :  LEDتجهیزات داخلی چراغ  ) *********شهاب(نورافشان یا پارس -نورصرام -المپ نور: E27 اي دي 

MEANWELL--      تک نور............................ 

        LED Chip   :cree- OSRAM- Bridgelux- SAMSUNG        ) سال گارانتی 5کل چراغ ال اي دي حداقل(  

 –نمونه هاي آنها را به همراه آزمایشات مورد نیاز در محل کارخانه، به تائید کمیته فنی ، مورد نیاز  )معادل معامالت متوسط شرکت( کلیه پیمانکاران موظفند قبل از خرید چراغ :  توجه
 .بدیهی است کلیه عواقب ناشی از  عدم رعایت این موضوع  بر عهده خود پیمانکار خواهد بود. برسانند) کارشناس کنترل کیفیت تجهیزات ( بازرگانی این شرکت 

 :بازرگانی -کمیته فنی دهمیاز ویرایش:  شماره ویرایش
 
 

 

17/9/97:    تاریخ ویرایش  

98/ 31/4:   اعتبار تا تاریخ 10..از   5صفحه   
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 تمابر شماره تلفن آدرس نوع تائید نام سازنده نام تجهیزات ردیف

28 

 نشانگر خطا
Fualt Indicator 

     شوایتزر 

NORTROLL   88605909 )تهران(شرکت بهین تجربه  
Kries   33952300 شرکت پیشرو افزار نیرو  

Shinho 
  44030073 شرکت آرین کلید، تهران  

  02188890340 )تهران(شرکت فرین آرا theben Sel170 فتوسل نجومی  29
   تااطالع ثانوي 1و4و3مشروط شیواامواج

 پست پدمانتد 30

  05112400638 مشهد 1و3مشروط ترانسفو کیان

 44430241 5-44481770 140پ، گلستان شرقی، سردارجنگل، همت، تهران  نوآوران برق آریا

 88716117 88723337 23ش،سوم.خ، خ اسدآبادي، تهران  توسعه ایران ترانسفو

     

31 
پست کمپکت و 

تابلوهاي فشار متوسط 
 کمپکت

ایران توسعه پست هاي 
 ترانسفو

 23ش،سوم.خ، خ اسدآبادي، تهران 
88723337 88716117 

5-44481770 140پ، گلستان شرقی، سردارجنگل، همت، تهران  نوآوران برق آریا  44430241 

     تابش تابلو

  9-8383298 2شهرك صنعتی   آرتا توان تابلو

  44002535 شهرك صنعتی شمس آباد -تهران  رسانش انرژي نوین

     کرمان تابلو

     گروه صنعتی الوان

     جابون

    1و3مشروط الکترو کویر

    1و3مشروط ایران تابلو

     راسل تابلو

1و3مشروط صنعتی مهرآباد     

1و3مشروط تالیران     

1و3مشروط آشتیان تابلو     

   مشهد  گروه صنعتی آئیژ

1و3مشروط صنعت توانتابلو      

   مشهد  صانع شرق

     

این منوط به دارا بودن تائیدیه توانیر و استفاده از تجهیزات مورد تائید این شرکت در تجهیز تابلو و انجام هماهنگی هاي الزم با نماینده ، تهیه انواع تابلوها از سایر شرکتهاي تولید کننده 
 .وپست کمپکت صدور بالمانع منوط به انجام آزمونهاي کارخانه اي در حضور نماینده این شرکت خواهد بودMVضمنا در خصوص تابلوهاي .میباشدشرکت توزیع بالمانع 

 :بازرگانی -کمیته فنی دهم یازویرایش :  شماره ویرایش
 
 
 
 
 

17/9/97:   تاریخ ویرایش  

31/4/98:   اعتبار تا تاریخ  
 
 
 
 

 10.. از  6صفحه



 استان اردبیلشرکت توزیع نیروي برق 
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 بازرگانی و واحد بازرسی وکنترل تجهیزات –کمیته فنی 
 اصالحیه   - )  31/4/98اعتبار    ( فهرست سازندگان تشخیص صالحیت شده 
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 تمابر شماره تلفن آدرس نوع تائید نام سازنده نام تجهیزات ردیف

32 
ترانس اندازه گیري 

 MOFهوایی 
 

Younghwa  شرکت نوآوران برق آریا   

     نیرو ترانس

SIECOM    بلوار تالش خ دهمشرکت رخ نیرو مشهد شهرك صنعتی توس   

سیم آلومینیوم  33
 )20KV(روکشدار

  88736731 33تهران خ استاد مطهري خ شهید سرافراز خ هفتم شماره   سیمکات

   کرمانشاه  پویا غرب

    شهر صنعتی کاوه -اتوبان ساوه  آلوم کابل کاوه

  66344000 شهرك صنعتی ایوانکی  سیم راد سما

  09144087783   مسینسیم و کابل 

سیستم کوثر 
  )کابل اختر( سپاهان

 اصفهان شهرك صنعتی مورچه خورت
  

34 

 KV 20سیم آلومینیوم *
 

ACSR 
 

  88786853 5شماره  21خ  –تهران خ گاندي   آلومتک

  88736731 33تهران خ استاد مطهري خ شهید سرافراز خ هفتم شماره   سیمکات
     کابل کاشانصنایع 

سیستم کوثر 
 )کابل اختر( سپاهان

 اصفهان شهرك صنعتی مورچه خورت 
  

  66344000 شهرك صنعتی ایوانکی  سیم راد سما

4و2و3مشروطسازه هاي نوین بتنی     تبریز 

5مشروط آلوم کابل کاوه    شهر صنعتی کاوه -اتوبان ساوه 

  09133051135 شهرك کوهپایه -اصفهان  شهاب سیم سپاهان

  02127333   سیم و کابل مسین

5و4و2و1و3مشروط هانی     )mink "صرفا(مشگین شهر 

 20kvکابل خود نگهدار  35

 88762471 88762592-6 62تهران خیابان شهید بهشتی خ خرمشهر شماره   ابهر

 88733952 88312424 33تهران خ استاد مطهري خ شهید سرافراز خ هفتم شماره   سیمکو

 88787111 88787117 21کوچه نهم شماره  –تهران گاندي   البرز

  8889757 141خ آبان شمالی پ  -تهران خ کریم خان زند  کابل سازي ایران

 KV 20کابل  36

  22894857 28زرین،پ.شریعتی،روبروي ایستگاه مترو، ك.تهران،خ  افق البرز

 88762471 88762592-6 62خرمشهر شماره  تهران خیابان شهید بهشتی خ  ابهر

 88303486 88811004-5 15تهران خ استاد مطهري خ فجر پ   کرمان  کاویان

 88733952 88312424 33تهران خ استاد مطهري خ شهید سرافراز خ هفتم شماره   سیمکو

 88787111 88787117 21کوچه نهم شماره  –تهران گاندي   البرز

  8889757 141خ آبان شمالی پ  -تهران خ کریم خان زند  سازي ایرانکابل 

  22012211 6ط  15تهران بزرگراه آفریقا بلوار گلشهر شماره   یزد
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 شرکت توزیع نیروي برق استان اردبیل

APED.Co 

       88914509 16ساوه، شهرك صنعتی کاوه ،خ  کابل متال

 :بازرگانی -کمیته فنی دهمیازویرایش :  شماره ویرایش
 
 
 

 

17/9/97:  تاریخ ویرایش  

 10.. از  7صفحه 
31/4/98:  اعتبار تا تاریخ  
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 بازرگانی و واحد بازرسی وکنترل تجهیزات –کمیته فنی 
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 تمابر شماره تلفن آدرس نوع تائید نام سازنده نام تجهیزات ردیف

37 
کابل خودنگهدار *

 فشارضعیف

   دامغان   مغانسیم و کابل 

 سیستم کوثر سپاهان

  )کابل اختر(
 اصفهان شهرك صنعتی مورچه خورت

  

4و1مشروط الفا صنعت پارس    تهران شهرك صنعتی شمس 

4و1مشروط فروزان یزد     

     سیم و کابل مشهد

4و1مشروط سیمکان    اصفهان شهرك صنعتی مورچه خورت 

4و1مشروط سیم وکابل مسین   02127333  

4و1مشروط سیم پود تهران  56231474 56232021 تهران 

5مشروط سیم راد سما    تهران 

5مشروط آلوم کابل کاوه    شهرك صنعتی کاوه -ساوه 

     

     

 V 400کابل * 38

     سیم و کابل مغان

    4و1مشروط فروزان یزد

    4و1مشروط تهران سیمین فر

  22894857 28زرین،پ.شریعتی،روبروي ایستگاه مترو، ك.تهران،خ 4و1مشروط البرزافق 

4و1مشروط کات کابل     

4و1مشروط سیمیا  76223553 76222055 25/37هن ، بلوار امام خمینی خیابان درویش پالك مبو 

4و1مشروط رسانا کابل   88315194 1،واحد10قابوسنامه،پ.مطهري،خ.تهران،خ 

4و1مشروط مسین  22277886 3271317 28میر سهیل تبریزیان نبش نامی ساختمان آرمان پ /  دمیرداما –تهران  

5مشروط کابل متال   88806388 16ساوه، شهرك صنعتی کاوه ،خ 

4و1مشروط سیمند ابهر  66757453 021-6157 478پ-الله زارنو-تهران 

4و1مشروط شهاب جم     

4و1مشروط آریان ابهر     

4و1مشروط نیرو کابل     

4و1مشروط سیم پود تهران     

4و1مشروط پیشرو رفسنجان     

4و1مشروط سیمکان    اصفهان شهرك صنعتی مورچه خورت 

  05122543370 فریمان      -جاده مشهد 45کیلومتر  -مشهد  کابل همگام

 :بازرگانی -کمیته فنی دهمیازویرایش :  شماره ویرایش
 
 
 

 

17/9/97:  تاریخ ویرایش  

 

31/4/98:  اعتبار تا تاریخ  
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 تمابر شماره تلفن آدرس نوع تائید نام سازنده نام تجهیزات ردیف

 V 400کابل * 38

 88835156 88842715 123پورت تهران م هفت تیر  خ شهید مالیري  4و1مشروط سیمباف

4و1مشروط کابل تک   66716531 66703051-3 ط دوم40کابل خ فردوش خ سخاي شماره  

 889088000 8895021-5 خ کاخ جنوبی –م گلها  –تهران   کابل باختر

4و1مشروط شاهین  88065840 88065839 8واحد  -5طبقه  -134خ برزیل غربی ش -خ شیراز جنوبی -خ مالصدرا –تهران  

 88065840 88065839 8واحد  -134شماره  -بلوار برزیل غربی-خ شیراز جنوبی -مال صدراتهران خ   سیمکات

 88762471 88762592-6 62تهران خیابان شهید بهشتی خ خرمشهر شماره   ابهر

 8890800 8889757 141خ آبان شمالی پ  -تهران خ کریم خان زند  کابل سازي ایران

 88787111 88787117 21کوچه نهم شماره  –تهران گاندي   البرز

 8834972 88827784 3پ  –تهران استاد مطهري خ سلیمان خاطر خ مسجد  4و1مشروط همدان

5مشروط آلوم کابل کاوه    شهرك صنعتی کاوه -ساوه 

 22053760 22012211 6ط  15تهران بزرگراه آفریقا بلوار گلشهر شماره   یزد

 77504594 77505876 19پ  –تهران خ شریعتی بهار شیراز   سیمکو

  7761500 369تهران خ دکتر شریعتی ایستگاه عوارض پ  4و1مشروط الکتریک خراسان

  024-32383170 زنجان  - میلی متر مربع 35 تا سایز 3مشروط رسا عماد زنجان

   اردبیل -میلی متر مربع 6 سایز تا 4و1مشروط کابل اس بی کو

     

     

 V 400سیم مسی * 39

  88736731 5شماره  21تهران خ گاندي خ   سیمکات

 88762471 88762592-6 62تهران خیابان شهید بهشتی خ خرمشهر شماره   ابهر

  22012211 6ط  15تهران بزرگراه آفریقا بلوار گلشهر شماره   سیم وکابل یزد

 88733952 88312424 33تهران خ استاد مطهري خ شهید سرافراز خ هفتم شماره   سیمکو

    1مشروط سیمند ابهر

     

     

40 
یراق االت کابل *

 خودنگهدار

  88614984 10پالك  -کوچه بهار -خ مال صدرا -میدان ونک -تهران  بهین تجربه

 88546450 88544772-3 8،واحد 21، شماره11مطهري،خ میرعماد،كتهران خ شهید   دانش اتصال کابل

NETCO 4و3مشروط    

17/9/97:  تاریخ ویرایش  :بازرگانی -کمیته فنی دهمیازویرایش :  شماره ویرایش  
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  10.. از   9صفحه 
 

 

31/4/98:  اعتبار تا تاریخ  

 تمابر شماره تلفن آدرس نوع تائید نام سازنده نام تجهیزات ردیف

40 
یراق االت کابل *

 خودنگهدار

  02636670291 40پ -غربی 5خ  -شهرك صنعتی سیمین دشت -کرج 4و3مشروط پاسارگاد

 66593150 66593151 6بلوك، برج ساز،زارع.خ،آزادي.خ،تهران 4و3مشروط قوي ساز نیرو

   شهرك صنعتی خیرآباد ,اراك)    به غیر از کلمپ هاي انشعاب ( 4و3مشروط رهشاد

   یزد --فقط کلید فیوز هوایی کابل خود نگهدار   4و3مشروط الماس کویر یزد

     

     

41 

 فلزي یراق آالت
راك ، اتریه ، میل مقره ، (

پیچ و مهره ، تسمه و 
 ...)کنسول سکوي ترانس و

مشروط به درج نام سازنده 
 بر روي یراق

 013-33776138 013-34776385 3رشت، شهرستان شفت، شهرك صنعتی شفت، خ گلستان، خ نیستان  یراق نیروي شایان

 01132252778 01132252030 1پالك  -پاساژ کشوري -میدان کشوري -بابل -مازندران   نور آراي شمال

 9929246 66437669 11اول واحد  156جمهوري ابتداي خ پیروز پ تهران خ   قوي ساز نیرو

  9-02294585697 شهیدزوارهاي.تهران ،جاده ساوه، سه راه آدران،بطرف شهریار،خ 1مشروط یراق گسترشبکه
  02294465333 ابولفضل.تهران ، بزرگراه اشرفی اصفهانی،بلوار مرزداران،خ 1مشروط تابان گستر پویا

  02188822492 اشتهارد تهران ، شهرك صنعتی 1مشروط یراق آوران پویا 
  09111177047 شهرك صنعتی شمس آباد -تهران  برق صنعت ساالر

  09133096982 شرکت صنایع تولیدي تاکو  تاکو
    1مشروط کوشان
 03312252887 9133220346 2پالك  121. ویال شهر خ-اصفهان 1و3مشروط صابریان

  33948500 2پالك  -خ بهبودي -خیابان آزادي -تهران  نور گستر عماد

     

     

 پلمپ 42
  08114383639 شهرك صنعتی بو علی-همدان  پلمپین صنعت 

 02177127089 02177148733 17پالك  -خ اتحاد -تهرانپارس -تهران  صنعت کارا

 03136441341 03195021666 شهرك صنعتی برق -خمینی شهر -اصفهان  رسانیر

43 
کابل فوالدي گالوانیزه 

و  1*50(جهت ارت 
70*1 ( 

 88050210 88614984 3واحد  -کوچه بهار -میدان ونک -تهران  بهین تجربه

 88733952 88312424 33تهران خ استاد مطهري خ شهید سرافراز خ هفتم شماره   سیمکو

 88065840 88065839 8واحد  -134شماره  -بلوار برزیل غربی-خ شیراز جنوبی -صدرا مالتهران خ   سیمکات

44 
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 معاونت برنامه ریزي ومهندسی

 بازرگانی و واحد بازرسی وکنترل تجهیزات –کمیته فنی 
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      تجهیزات خاص

     

     

     

     

 :بازرگانی -کمیته فنی دهمیازویرایش :  شماره ویرایش
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 :توضیحات*
 .نترل کیفیت تجهیزات انجام خواهد شددر خصوص این تجهیزات الزم به ذکر است که تائید نهایی آنها پس از اخذ نمونه و انجام آزمایشات مربوطه توسط کارشناس مسئول بازرسی و ک*

مشروط به تائید صحت عملکرد وکیفیت محصوالت طی دوره بهره : 3مشروط -وافزایش توانمندي وتجهیزات  مشروط به ارتقاء :2مشروط  -خط تولید و احراز صالحیت  از مشروط به هماهنگی و انجام بازدید: 1مشروط      
 تائیدیه توانیر تا زمان اتمام اعتبار این لیستمشروط به اخذ   :5مشروط   –مشروط به انجام نمونه برداري و انجام آزمونها در آزمایشگاههاي معتبر    :4مشروط -برداري 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
: توجه*  
کارشناس ( بازرگانی این شرکت  –به تائید کمیته فنی  ،به همراه آزمایشات مورد نیاز در محل کارخانه نمونه هاي آنها را، مورد نیاز  )معادل معامالت متوسط شرکت(  کلیه پیمانکاران موظفند قبل از خرید عمده تجهیزات 

.بدیهی است کلیه عواقب ناشی از  عدم رعایت این موضوع  بر عهده خود پیمانکار خواهد بود. برسانند) کنترل کیفیت تجهیزات   
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

.ازخط تولید می باشند و نمونه برداري هماهنگی و انجام بازدید و بازرسیسال الزام به  دوزمانی حداکثر  هاي شرکت هایی که در وندور لیست حضور دارند، براي ادامه حضور در وندور شرکت، در بازه*  
ضمنا . این شرکت توزیع بالمانع میباشدمنوط به دارا بودن تائیدیه توانیر و استفاده از تجهیزات مورد تائید این شرکت در تجهیز تابلو و انجام هماهنگی هاي الزم با نماینده  ، تهیه انواع تابلوها از سایر شرکتهاي تولید کننده*

.کارخانه در حضور نماینده این شرکت خواهد بود نمونه اي در محل وسط صدور بالمانع منوط به انجام آزمونهايپست کمپکت و تابلو هاي فشار متدر خصوص تابلوهاي   

 


