
شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین
لیست سازندگان و فروشندگان

تایید صالحیت شده
(ویرایش اول)

31/06/98تا 01/07/97زمان اعتبار 



تایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري 29/12/97* سازندگان تا تاریخ
قزوین و ارائه نتایج از آزمایشگاههاي معتبر توسط شرکت مربوطه می باشد .شرکت توزیع نیروي برق استان 

هنگام تهیه پایه بتنی بایستی نسبت به اخذ تاییدیه مجدد از دفتر کنترل برنامه و پروژه اقدام گردد.©
 پروژه هماهنگی برنامه ومی بایست با دفتر کنترلبتنی شرکتهاي مشخص شده، جهت ساخت هر اصله پایه

عمل آورند.الزم را به
د .ناقالم بایستی مطابق با نقشه ها و مورد تایید  امور مهندسی شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین باش

توجه مهم :
لیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر 

می باشد.مانع اشند با هماهنگی دفتر مهندسی بالسازندگانی که داراي تایید صالحیت توانیر می ب
و شرکت توزیع نیروي برق ي صنعت برقو نقشه هامالك رد و قبول اجناس صرفاً مطابقت آنها با استانداردها

علیرغم استفاده از استانداردها و نقشه ها،می باشد و در صورت استاندارد نبودن و یا عدم تطابق بااستان قزوین
اجناس آنها بامردود خواهند بود و پیمانکار موظف به جایگزینی اجناس ، اجناس مصرفی شرکتهاي تایید شده

هزینه خود هاستاندارد ب



صفحه نام تجھیز ردیف صفحه نام تجھیز ردیف
12 6سیمه سیمه، (سه فاز) 4 کابل خودنگهدار فشار ضعیف (تکفاز) 26 1 سنتی با عایق هوایی و کمپکت و تابلوي فشار ضعیف ٢٠kVتابلوي 1
13 سیم مسی بدون روکش (ارت) 27 2 پست کمپکت ◊ 2
13 سیم فوالد 28 3 باسداکت فشار ضعیف 3
13 مفصل و سرکابل تبدیل روغنی به خشک 29 3 کلید فیوز مینیاتوري 4
13 سرکابل حرارتی- مفصل خشک فشار متوسط و ضعیف 30 4 کلید فیوز گردان قابل قطع زیربار (اینترالك دار) 5
14 (cold shiring) سرکابل سرد 31 3 کلید فیوز کابل خودنگھدار 6
14 ٢٠Kv مفصل روغنی 32 4 پایه فیوز کاردي 7
14 کابلشو (سایز استاندارد) 33 4 فیوز فشار ضعیف کاردي 8
14 کابلشو بی متال 34 4 کلید فیوز فشار ضعیف (کتابی) 9
15 مقره بشقابی سرامیکی و شیشه اي 35 5 ترمینال تابلویی 10
15 مقره سوزنی سرامیکی (یکپارچه) 36 5 و حلقوي ٢٠kV ترانس ولتاژ و جریان رزینی 11
15 مقره سیلیکون رابر 37 5 ترانس جریان  فشار ضعیف  12
15 اسپیسر 38 5,6 کاور بوشینگ ترانس (دکمه اي) 13
16 یراق آالت شبکه فشار متوسط و ضعیف (همراه با حک نام سازنده) 39 6 (’AB) ترانسفورماتور روغنی کم تلفات 14
17 تسمھ فوالدی ارت 40 6 روغن ترانسفورماتور  15
17 کلمپ و زین هات الین 41 6 ترانسفورماتور خشک 16
17 (٢٠kV-10kA) برقگیر سیلیکونی 42 7 سیلیکاژل کروي 17
18 کات اوت فیوز  43 7 بوستر 18
18 کلید جداساز هوایی (دیسکانکتور) 44 7 تعمیرکاران ترانسفورماتور 19
18 فیوز المان 45 7 ٢٠kV کابل 20
19 مقره فشار ضعیف 46 8 ٢٠kV کابل خودنگهدار 21
19 پایه بتونی© 47 8 (آلومینیوم- فوالد) ACSR هادي 22
20  فوندانسیون (پیش ساخته) 48 9 ٢٠kV روکش دار ACSR هادي 23
20  سکوي زیرتابلو  (پیش ساخته) 49 9 کابل فاصلھ دار 24

20,21  پایه فلزي 50 10,11 (kV کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیومی(صرفا با سطح ولتاژ ٠٫٦/١ 25



صفحھ نام تجھیز ردیف صفحه نام تجھیز ردیف
30 رله ثانویه با منبع تغذیه شرکت مربوطه 76 21 انواع چراغ خیابانی دایکاست و شیشه سکوریت 51
30 رله حفاظتی منابع تولید پراکنده 77 21 باالست مغناطیسی مسی 52
31 کلید فیوز عمودي 78 21 ایگنیتور (سه سیمه) 53
31 ٢٢٠V-AC  کنتاکتور با بوبین 79 22 خازن روشنائی 54
32 تابلو خازنی 80 22 المپ 55
32 بنتونیت 81 22 ساعت فرمان نجومی 56
33 کنتور دیجیتالی تکفاز  مستقیم(غیر دیماندي) 82 22 کلمپ انشعاب فشار ضعیف (تیغه برنجی با مهره سربر) 57
33 کنتور دیجیتالی سه فاز مستقیم 83 23 کلمپ کششی فشارضعیف (گوه اي25) 58
33 کنتور دیجیتالی تکفاز و سه فاز ولتاژ ثانویه (دیماندي) 84 23 کلمپ آویز فشارضعیف 59
33 کنتور دیجیتالی سه فاز ولتاژ ثانویه 85 24 کلمپ ارتباط فشار ضعیف (تیغه برنجی و مهره سربر) 60
33 پلمپ 86 24 به 4 و 1 به 2 کانکتور افزایش ارتباط از 1 61
34 تابلو کامپوزیتی پاي پستی 87 25 درپوش کابل خودنگهدار 62
34 پست پد مانتد 88 25 مفصل کابل خودنگهدار 63
34 LED چراغ 89 25 یراق آالت کابل خودنگهدار فشار متوسط (کششی دایکاست) 64
35 یراق آالت سیم روکش دار 90 25 (نصب هوایی) SF6 سکسیونر  خالء  و 65
35 یراق آالت کابل فاصله دار 91 26 SF6 دژنکتور 66

92 26 دژنکتور خال 67
93 27 AIS کمپکت SF6 سکسیونر 68
94 28 ریکلوزر 69
95 28 سکسیونر خشک  قابل قطع  زیر بار داخلی 70
96 28 (GIS) با سکسیونر قابل قطع زیربار ٢٠kV R.M.U تابلو کمپکت 71
97 28 نشانگر خطاي تابلویی 72
98 29 نشانگر خطاي هوایی 73
99 29,30 (MCCB&ACB) کلید اتوماتیک هوایی فشار ضعیف 74
100 30 ( USB ثبات دیجیتال (داراي پورت 75



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۱صفحه 

سنتی20kVتابلوي 1/1
با عایق هوایی و کمپکت 

و تابلوي فشار ضعیف

026-34760629نمابر - 026-34760630تلفن-5گلستان-شهرك صنعتی بهارستان- اتوبان قزوین روبروي نیک کاال-کرجتابش تابلو

026-44221453نمابر-026-44221450-52خ بهشت تلفن -4فاز -شهرك صنعتی هشتگرد-قزوین-بزرگراه تهران*صنایع برق مدرن نیرو

028-32229171مابر ن-028-32223011-32223138خ بیهقی نبش خیابان جریر طبري  تلفن -شهرصنعتی البرز-قزوینتوان تابلو البرز 

021-44430241نمابر -021-44481770-5تلفن -140متري گلستان شرقی ك 35خ سردار جنگل -بزرگراه همت-تهراننوآوران برق آریا
آرمان تابلو البرز

028-32223724نمابر –028-32223888تلفن –8خ حکمت پالك -شهرصنعتی البرز -قزوین(فشار ضعیف و سنتی ) 

021-88698432-88695869تلفن28پ -کوچه ساحل یکم-خ مطهري شمالی- بلوار دریا- سعادت آباد-تهرانالکترورعدگلستان 

021-56233573-4تلفن- 28پ 8کوچه گلشهید -بلوار نخلستان - شهرك صنعتی شمس آباد -قم-اتوبان تهرانرسانش انرژي نوین 

021- 88644289نمابر -021-88644285-8تلفن - 11صنعت -بلوار صنعت -شهرك صنعتی ایوانکیپرشین تجهیز نیرو

توسعه پستهاي ایران 
33248629-028تلفن:8پالك –ابتداي کوچه بالقی –سه راه خیام -قزوینترانسفو   – 33248628-028تلفکس : 33248627

051-35243522تلفکس: –ساختمان صانع –8و 6بین میثاق –ثاق بلوار می–مشهد فن آوران صانع شرق

086-42342031فاکس: 086-42342582–4نبش خیابان پنجم تلفن: –خیابان آزادي –شهرك صنعتی کاوه –ساوه پارس تابلو*

سنجش نیرو
081-38260106-38273796-7تلفن: 14واحد –3طبقه –ساختمان پارسیان -جنب بانک کارآفرین–بلوار خواجه رشید –همدان ( فشارضعیف و سنتی)*

مبنا برق البرز
026- 37773747فاکس: 026-37773740–41تلفن: 3405شهرك صنعتی اشتهارد قطعه (فشار ضعیف وسنتی)*



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۲صفحه 

سنتی20kVتابلوي 2/1
با عایق هوایی و کمپکت 

و تابلوي فشار ضعیف

021-88331373نمابر:   021-88331377-81تلفن:67پالك يدریرحیقدس مدیشهابانیخ-جهان آرا ابانیخ- آباد وسفی-تهران آشتیان تابلو*

پارس صنعت پرند*
021-56418310نمابر:021-56418311-20تلفن:8نوآوران، نوآور ابانیخيپرند، انتهای، شهرك صنعتمیساوه، بعد از رباط کر-قممیجاده قد(فشار ضعیف وسنتی)

الکتروسان پرتونیاساد*
56577665:نمابر021-56574265تلفن:46پالك اسیصنعت هفتم کوچه ابانیپاسارگاد کاظم آباد خیشهرك صنعتمیرباط کر-تهران (فشار ضعیف )

2

پست کمپکت 

34760629نمابر -026-34760630تلفن - 86پالك-5گلستان -اتوبان قزوین روبروي نیک کاال شهرك صنعتی بهارستان-کرجتابش تابلو

توسعه پستهاي ایران 
33248629-028تلفن:8پالك –ابتداي کوچه بالقی –سه راه خیام -قزوینترانسفو   – 33248628-028تلفکس : 33248627

026-44221453نمابر-026-44221450-52تلفن - خ بهشت- 4فاز -شهرك صنعتی هشتگرد-قزوین-تهران بزرگراه صنایع برق مدرن نیرو  

0282-2229171نمابر -0282-2223011-2223138خ بیهقی نبش خیابان جریر طبري  تلفن -شهرصنعتی البرز-قزوینتوان تابلو البرز 

021-44430241نمابر -021-44481770-5تلفن -140ك - متري گلستان شرقی35ار جنگل خ سرد-بزرگراه همت -تهراننوآوران برق آریا

021-56233573-4تلفن- 28پ 8کوچه گلشهید -بلوار نخلستان - شهرك صنعتی شمس آباد -قم-اتوبان تهرانرسانش انرژي نوین 

021-88644289نمابر -021-88644285-8تلفن -11صنعت -بلوار صنعت -شهرك صنعتی ایوانکی پرشین تجهیز نیرو 

086-42342031فاکس: 086-42342582–4نبش خیابان پنجم تلفن: –خیابان آزادي –شهرك صنعتی کاوه –ساوه پارس تابلو*

021-88331373نمابر:   021-88331377-81تلفن:67پالك يدریرحیقدس مدیشهابانیخ-جهان آرا ابانیخ- آباد وسفی-تهران آشتیان تابلو*



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۳صفحه 

باسداکت فشار ضعیف3
021-88880940نمابر -88880967-72تلفن –6شماره -کوي باغ سرا-خ شاد-خ مالصدرا-تهرانژیتال

021-22010016بر نما-22035501-ط اول تلفن- 4ك-کوچه آناهیتا-خ اخگري- خ فیاضی-باالتر از پارك وي-خ ولیعصر-تهرانلنا یزد

کلید فیوز مینیاتوري4

52205576نمابر-22028028تلفن - 35پالك - کوچه شناسا- روبروي در اصلی بانک ملت-خیابان ولیعصر-تهران)ETIایستا توان صنعت (

77614612نمابر -021- 77610407و 77686085تلفن -9و7شماره -5ط -250ساختمان -خ سعدي شمالی–تهران الکترو کاوه

88601407نمابر -88601330-2تلفن -1پالك -کوچه حکیم اعظم - خ شیراز شمالی -خ مالصدرا-تهران) Unelecتهران پادنا (

031-33802013نمابر -031-33802026تلفن-خیابان بیستم -بزرگراه آزادگان-اصفهان )Raadتولیدي رعد (

071-36251557نمابر -071-36234375تلفن -14کوچه -بلوار میرزاي شیرازي-شیراز )P Tecکنولوژي(ارس ت
سانیر

)Sun-51,51N,53( 031-32654534نمابر -031-32651316تلفن - 21واحد -ساختمان جام جم-خ هشت بهشت غربی-اصفهان

پارس حفاظ 
021-88955197نمابر: -021–88955197تلفن: –2ط –4پالك –کوچه فیروز دهقان –شمالی خ فلسطین–تهران )PFN(پارس فانال

035-7272806نمابر 0351-7272246-7متري سوم تلفن 34خ - شهرك صنعتی یزد-یزد)*ZT06زاویر(مدل 

44809071مابر: ن021-44828350- 51تلفن: 8واحد -15پالك -یابان دوم سجادنبش خ- باالتر از نیایش- بلوار اشرفی اصفهانی-تهران*(PTK)پارس توان آزما

شارین 
(SHILIRAN)پارس

021-43850800نمابر: 031-35720672تلفن: 67پالك 5انتهاي خ -شهرك صنعتی جی-اصفهان



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۴صفحه 

کلید فیوز گردان قابل 5
ار)(اینترالك دقطع زیربار

035-7272806نمابر 0351-7272246-7متري سوم تلفن 34خ - شهرك صنعتی یزد-یزدزاویر

035-37273284نمابر –035–37273280-3تلفن –بنفشه متري 24خ –شهرك صنعتی خضر آباد –یزد پیچاز الکتریک

031-32644066-7تلفن - 54طبقه سوم شماره -روبروي بیمارستان شهید صدوقی ساختمان میر داماد -خ بزرگمهر-اصفهاناصفهان کلید

کلید فیوز کابل6
دارخود نگه

صناع برق توان الماس 
0351- 7272933خ اول سمت چب   تلفکس:  –متري زیتون 24-بلوار اقاقیا - شهرك صنعتی یزد–یزد (تاك)کویر

پایه فیوز کاردي7

031-32644066-7تلفن - 54طبقه سوم شماره -میر دامادروبروي بیمارستان شهید صدوقی ساختمان-خ بزرگمهر-اصفهاناصفهان کلید

22055765نمابر -22028028تلفن - طبقه سوم34روبروي پارك ملت خ شناسا پ -خ ولیعصر-تهرانETIایستا توان صنعت
22501884نمابر-021-22530003تلفن -149بزرگراه رسالت نرسیده به مجیدیه شماره -تهرانپارس فیوز

فیوز فشار ضعیف کاردي8

پیچاز  الکتریک
pichaz

035-37273284نمابر –035–37273280-3تلفن –بنفشه متري 24خ –شهرك صنعتی خضر آباد –یزد 

22055765نمابر 22028028تلفن - طبقه سوم34روبروي پارك ملت خ شناسا پ -خ ولیعصر-تهرانETIایستا توان صنعت

021-22502363تلفن -149بزرگراه رسالت نرسیده به مجیدیه شماره -تهرانپارس فیوز

7623580نمابر:-0511-7688380تلفن: - 45شماره - بلوار فردوسی ابن سیناشرقی-مشهد(FS)فیوز صنعت 

کلید فیوز فشار ضعیف9
(کتابی)

035-37273284نمابر –035–37273280-3تلفن –بنفشه متري 24خ –باد شهرك صنعتی خضر آ–یزد پیچاز  الکتریک

0311-2644066-7تلفن -38طبقه سوم شماره -دامادساختمان میر-روبروي بیمارستان شهید صدوقی-خ بزرگمهر-اصفهاناصفهان کلید



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۵صفحه 

ترمینال تابلویی10
0311-3802013نمابر-0311-3802026-7تلفن -خ بیستم-بزرگراه آزادگان-اصفهانرعد

0262-4226112نمابر -0262-4226111-4223586تلفن -یکمخ -1فاز-شهرصنعتی هشتگرد-قزوین-اتوبان تهرانپارت الکتریک

ترانس ولتاژ خشک و 11
جریان رزینی و حلقوي 

20kV

مگ الکتریک
021-88573097نمابر-88365595تلفن- 26پ- 4خ–خ فالمک شمالی - 4فاز-شهرك غرب-تهران0,2کالس دقت 

پارس شار
021-22263225نمابر: –021-22907709-1تلفن: –2پالك –خ هشتم –خ بهروز –محسنی –میدان –تهران 0,2کالس دقت 

نیرو ترانس
021–88701415نمابر: 021–88701414تلفن: 1206واحد –جنب پمپ بنزین ساعی –خ ولیعصر –تهران )out Door PT(فقط 

21
ترانس جریان
فشار ضعیف 

)0,5(کالس دقت 

021-88573097نمابر-88365595تلفن-26پ–4خ -خ فالمک شمالی -4فاز-شهرك غرب-تهرانمگ الکتریک

الکترو مبدل 
028-33455091تلفن –2واحد –ط اول –ریس ساختمان پزشکان پات–غربی 19نبش –خ پاتریس –شهرآرا -تهران)EMAآرمان(

051-35413468نمابر : 051–35413465-7تلفن: 379شماره –خ هفتم –بلوار صنعت –شهرك صنعتی طوس –مشهد نوین هریس پویا

0511-3923000نمابر: 0511-3922000تلفن: 52شماره –خ سوم –جاده سرد خانه –شهرك صنعتی طرق –مشهد وركرضا ترانس

کاور بوشینگ ترانس 1/13
(دکمه اي)

کیان بسپار 
KBSسپاهان

031-33871816تلفن-556ك -3فاز -خیابان عطا الملک-اصفهان

تعادل نیروي سپهر
)TN-S( 021-65292199تلفن: –40پالك –ه شهید فرجی کوچ–خیابان وحدت اسالمی –خ مصطفی خمینی –شهریار



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۶صفحه 

کاور بوشینگ ترانس 2/13
(دکمه اي)

سامانه هاي نوین 
071-36540778تلفکس-1واحد-ساختمان سامان-3کوچه شماره-خ محمودیه-بلوار چمران-شیراز)*voltageافرا(

031-35315390نمابر: 031- 35315391-3تلفن: -2پالك -کوي سپاهان-ابتداي ارغوانیه-انتهاي خیابان مشتاق دوم-اصفهانمهر پندار کیمیا*

ترانسفورماتور  روغنی14
) ’ABکم تلفات (

7272038نمابر -0241-67527-7290761-76تلفن -جاده تهران5کیلومتر -زنجانایران ترانسفو زنگان 

55203116نمابر -55202391-3تلفن -رانسه راه اول پاالیشگاه ته-ابتداي جاده قم-شهر ري-تهرانريترانسفورماتور

ترانسفورماتور سازي 
88553963نمابر 88711471تلفن - 16واحد -15شماره -خیابان عرفان-خ میرزاي شیرازي-تهرانکوشکن

023-33670126- 7نمابر:  021-88374335-8، 023–33670152شهرك صنعتی شهمیرزاد   تلفن: –سمنان آریا ترانس شرق

فونیرو ترانس
021-88102982، ط سوم جنوبی تلفن: 12تهران، خ سید جمااللدین اسدآبادي، خ یازدهم، خ فراهانی پور، پالك کاوآ)*400(تا ترانس 

روغن ترانسفورماتور 15

22057933تلفن -5واحد- طبقه دوم-58ساختمان-مریم شرقی-فرشته-الهیه-خ ولیعصر-تهرانارم شیمی
روغن هاي صنعتی 

024-32221587نمابر-024-32221045-7تلفن-خ پرفسور ثبوتی–1شهرك صنعتی شماره -زنجانزنگان

22018763نمابر:021-22018744-22018712شرقی تلفن: 8واحد –20پالك -خ ناهید شرقی- بلوار نلسون ماندال(آفریقا)-تهران*الوند توان انرژي

7272038نمابر 0241-67527-7290761-76تلفن -جاده تهران5کیلومتر -زنجانایران ترانسفو فورماتور خشکترانس61



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۷صفحه 

66065346نمابر-021-66087451تلفن -4واحد -79شماره -خ عالمه جنوبی- سعادت آباد-تهراننوآوران رهشسیلیکاژل کروي71

بوستر18
024-32221788-4خ روزبه - خ تیر -1شماره شهرك صنعتی -زنجانزنجاننیرو مبدل

021- 88376718نمابر: 021-88071902: طبقه سوم   تلفن1202پالك - رو فدكجنب ایستگاه مت-خ شهید مدنی-تهرانابداع صنعت برق

تعمیرکاران91
ترانسفورماتور

7272038نمابر 0241-67527-7290761-76تلفن -جاده تهران5کیلومتر-زنجانایران ترانسفو

024-32221788-4خ روزبه - خ تیر -1شهرك صنعتی شماره -زنجاننیرو مبدل زنجان

028-32238230تلفکس -2واحد 9قطعه - مجتمع شعبانی -نرسیده به فوالد احمدي - خ فارابی شرقی -شهر صنعتی البرز- قزوین پایدار نیرو 

توان سازان تعمیرات 
026-36631984تلفن: 35پالك –خ گلستان دوم –شهرك صنعتی بهارستان -قزوین -اتوبان کرج 5کیلومتر *نیروگاهی

20Kvکابل 20

77504594نمابر 021-77529690تلفن-13پ-خ شریعتی بهار شیراز-تهرانسیمکو

021-23574تلفن195پ -خ الله زار-تهرانالبرزافق 

88762471نمابر 021-81931120تلفن -64شماره-خ خرمشهر-تهرانسیم و کابل ابهر

22053760نمابر22012211-22053752تلفن - 6ط-15شماره -بلوار گلشهر-بزرگراه آفریقا-تهرانسیم و کابل یزد

051-38518117تلفن -طبقه دوم-61پ- ابتداي خ میرعماد-شهید بهشتیخ-تهرانسیم و کابل مغان

33955828نمابر -33927077021تلفن - 14پ -طبقه همکف-کوچه باربد پاساژ گسترش-خ الله زار جنوبی-تهرانکابل متال*



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۸صفحه 

2120kVکابل خودنگهدار

6303051نمابر -0411-6304100نتهران تلف- جاده تبریز5کیلومتر -تبریزسیمکات

77504594نمابر 021-77529690تلفن-13پ-خ شریعتی بهار شیراز-تهرانسیمکو

22053760نمابر22012211-22053752تلفن - 6ط-15شماره -بلوار گلشهر-بزرگراه آفریقا-تهرانسیم و کابل یزد

88762471نمابر 021-81931120لفن ت-64شماره-خ خرمشهر-تهرانسیم و کابل ابهر

-(آلومینیومACSRهادي 22
فوالد)

88786853-88797223تلفن - 5شماره21خ -خ گاندي-تهرانآلومتک

6303051نمابر –0411-6304100تهران تلفن-جاده تبریز5کیلومتر -تبریزسیمکات

021-56231474نمابر -021-56232021-2تلفن -9خ گلشن-بلوار گلستان-شهرك صنعتی شمس آباد-اتوبان قم-تهرانآلفا صنعت پارس (آلفا کابل)

87262626نمابر -021-87260تلفن - ط چهارم-5پ - ك حافظی- خ پاکستان-بهشتی (عباس آباد)-07منطقه -تهرانسیمیا 

051-35414844نمابر -051-35413277-9تلفن - خ دهم- بلوار تالش شمالی - شهرك صنعتی توس -مشهدسیم و کابل مشهد
سازه هاي بتنی نوین 

041- 33312313نمابر: 041–33334828–31تلفن: 31متري اول غربی پالك 10–ایستگاه مدرسه –زعفرانیه –تبریز تبریز

083-32740554نمابر: 083–34270551-63: شرکت کابل باختر  تلفن–جاده سنندج 5کیلومتر –کرمانشاه کابل باختر

66344009نمابر: 021-66344000طبقه همکف تلفن: 11پالك 2تهران، الله زار نو، بن بست پیر نیاي سیم راد سما*

031-32657507تلفن: 747پالك –بعد از چهارراه اول –خ رکن الدوله -اصفهانشهاب سیم سپاهان*

22894857نمابر:021–23574-021-26453892-4تلفن: 195پ -خ الله زار-انتهرافق البرز*

031-33369949نمابر:031-33363936یستم کوثر سپاهان تلفن: شرکت س–نرسیده به پل شهید خرازي –خ امام خمینی –اصفهان سیستم کوثر سپاهان*



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۹صفحه 

23ACSR هادي
20kVروکش دار

6303051نمابر –0411-6304100تهران تلفن:  -جاده تبریز5کیلومتر -تبریزسیمکات

آلفا صنعت پارس
021-56231474نمابر -021-56232021-2تلفن -9خ گلشن-بلوار گلستان-شهرك صنعتی شمس آباد-اتوبان قم-تهران(آلفا کابل )

22894857نمابر:021–23574-021-26453892-4تلفن: 195پ -خ الله زار-تهرانق البرز اف
سیم و کابل پیشرو 

035-38257122-4تلفکس: –137پالك –طبقه فوقانی –جنب کوچه بنیاد جانبازان –بلوار دانشجو –یزد رفسنجان

سیستم کوٍثر سپاهان(سیم 
031-33369949نمابر:031-33363936شرکت سیستم کوثر سپاهان تلفن: –نرسیده به پل شهید خرازي –خ امام خمینی –اصفهان و کابل اختر)

66344009نمابر: 021-66344000طبقه همکف تلفن: 11پالك 2تهران، الله زار نو، بن بست پیر نیاي سیم راد سما*

22894857نمابر:021–23574-021-26453892-4تلفن: 195پ -خ الله زار-تهرانافق البرز*

87262626نمابر: -021-87260ط چهارم تلفن: -5پ -ك حافظی-خ پاکستان- بهشتی (عباس آباد)-7منطقه -تهرانسیمیا*

051-35414844نمابر -051-35413277-9تلفن - خ دهم- بلوار تالش شمالی - شهرك صنعتی توس -مشهدسیم و کابل مشهد*

کابل فاصله دار24

آلفا صنعت پارس
021-56231474نمابر -021-56232021-2تلفن -9خ گلشن-بلوار گلستان-شمس آبادیشهرك صنعت-اتوبان قم-تهران(آلفا کابل )

021-88757638تلفن -طبقه دوم-61پ- رعمادیخ ميابتدا-یبهشتدیخ شه-تهرانسیم و کابل مغان



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۱۰صفحه 

کابل فشار ضعیف مسی و 
آلومینیومی

با سطح ولتاژ "(صرفا
0.6/1 kV(

021- 88787117نمابر: 021-88787111-6تلفن: 3پالك -خ شانزدهم غربی-خ احمد قیصر-تهرانکابل البرز

1/25

77504594نمابر 021-77529690تلفن-13پ-خ شریعتی بهار شیراز-تهرانسیمکو

22053760نمابر 22012211-22053752تلفن - 6ط-15شماره -بلوار گلشهر-بزرگراه آفریقا-تهرانسیم و کابل یزد

22894857نمابر:021–23574-021-26453892-4فن: تل195پ -خ الله زار-تهرانافق البرز

021-88757639نمابر: 021-88752014تلفن: -طبقه دوم-61پ- ابتداي خ میرعماد-خ شهید بهشتی-تهرانسیم و کابل مغان*

33297540نمابر -028-33297421-2تلفن-تهران-جاده قدیم قزوین6کیلومتر -قزوینهادي برق 

87262626ف -021-87260ط چهارم تلفن -5پ -ك حافظی-خ پاکستان- بهشتی (عباس آباد)-7منطقه -تهراناسیمی

021-88821489-88821495تلفن -6واحد 82پ - خ سنایی نبش کامکار-خ کریمخان زند-تهرانکابل کمان

33912533نمابر 33927077021تلفن -14قه همکف پ کوچه باربد پاساژ گسترش طب-خ الله زار جنوبی-تهرانکابل متال

آلفا صنعت پارس*
021-56231474نمابر -021-56232021-2تلفن -9خ گلشن-بلوار گلستان-شهرك صنعتی شمس آباد-اتوبان قم-تهران(آلفا کابل)  (آلومینیومی)

سیم و کابل سمنان
021-88652243-302ساختمان گل واحد -ارك ساعیخ ولیعصر باالتر از پ-تهران(آلومینیومی)

051-35414844نمابر -051-35413277-9تلفن - خ دهم- بلوار تالش شمالی - شهرك صنعتی توس -مشهدسیم و کابل مشهد
021-88304972نمابر: 021-88319095-7تلفن:5پالك –کوچه مسجد –خ سلیمان خاطر –خ مطهري –تهران سیم و کابل همدان



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۱۱صفحه 

2/25
کابل فشار ضعیف مسی و 

آلومینیومی
با سطح ولتاژ "(صرفا

0.6/1 kV (

پارسکیالکترنیآرو
021-66757453نمابر:021-66341340تلفن: 487پالك –باالتر از چهار راه منوچهري –خ الله زار نو –تهران (سیمند کابل ابهر)

سیم و کابل پیشرو 
035-38257122-4تلفکس: –137پالك –طبقه فوقانی –جنب کوچه بنیاد جانبازان –بلوار دانشجو –یزد رفسنجان

024-35754282نمابر:024-35751750-1تلفن: 6خ صنعت –شهرك صنعتی هیدج –جاده زنجان 15کیلومتر –ابهر )35البرز ابهر*(تا مقطع 

086-42345215نمابر: 086-42345115- 17تلفن: 24پالك 19ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان )*6سیم باف (تا مقطع 

021-66716534نمابر: 021–66703051–2تلفن: 2ط –40شماره –خیابان سرهنگ سخایی –تهران کابل سازي تک*

021-66755911-15تلفن: 1واحد 1ط14تهران، میدان فردوسی،انتهاي خ فردوسی، کوچه گل پرور، ساختمان ثمین، پالك آرین ابهر*

021-22259640نمابر: 021-22259653-5تلفن: 32واحد 17خ بهروز پالك –میدان مادر –لوار میرداماد ب–تهران کابل سینا*

کاویان سیم بیهق          
021- 26117253نمابر: 021–26116980–1تلفن: 1پالك –تنگستان یکم –خ پاسداران –تهران )*95(تا مقطع 

021-66756572نمابر-021-66756573-6تلفن -14پ-کوچه گلپرور-وخ الله زار ن-تهران*شهاب جم

021-33652182نمابر: 023–33652182فاز یک تلفن: -شهرك صنعتی-سمنانسپهر البرز*

024-32383171نمابر: 024-32383170متري تلفن: 20انتهاي خ - روبري پلیس راه-جاده بیجار5کیلومتر -زنجان)35رسا عماد(تا مقطع 

سیم و کابل لیا قزوین*
028- 32848184-8خ شهریار  تلفن: -شهرك صنعتی کاسپین-قزوین)35(تا مقطع 



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۱۲صفحه 

26

کابل خودنگهدار فشار 
سیمه، 4ضعیف (تکفاز) 

سیمه6(سه فاز) 

87262626نمابر -021-87260تلفن - ط چهارم-5پ -حافظیك -خ پاکستان- بهشتی (عباس آباد)-7منطقه -تهرانسیمیا

051-35414844نمابر -051-35413277-9تلفن - خ دهم- بلوار تالش شمالی - شهرك صنعتی توس -مشهدسیم و کابل مشهد  

22894857نمابر-021-22895229-30تلفن195پ -خ الله زار-تهرانافق البرز

آلفا صنعت پارس
021-56231474نمابر -021-56232021-2تلفن -9خ گلشن-بلوار گلستان-شهرك صنعتی شمس آباد-اتوبان قم-تهرانآلفا کابل) (

66344009نمابر: 021-66344000طبقه همکف تلفن: 11پالك 2تهران، الله زار نو، بن بست پیر نیاي سیم راد سما 

021-88757639نمابر: 021-88752014تلفن -طبقه دوم-61پ- ابتداي خ میرعماد-هشتیخ شهید ب-تهرانسیم و کابل مغان

021-88304972نمابر: 021-88319095-7تلفن:5پالك –کوچه مسجد –خ سلیمان خاطر –خ مطهري –تهران سیم و کابل همدان*

021-88195132نمابر: 021-88798224- 6فن:تل6پالك –کوچه بانک مرکزي –خ افریقا –تهران هادي کاج*

سازه هاي بتنی نوین 
041- 33312313نمابر: 041–33334828–31تلفن: 31متري اول غربی پالك 10–ایستگاه مدرسه –زعفرانیه –تبریز تبریز*

021-339601443نمابر 021-33900997تلفن: 2ط –پاساژ تجارت –کوچه شاهچراغی –خ الله زار جنوبی –تهران *زدیيقنددیشه

083-32740554نمابر: 083–34270551-63شرکت کابل باختر  تلفن: –جاده سنندج 5کیلومتر –کرمانشاه کابل باختر



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۱۳صفحه 

سیم مسی بدون روکش27
(ارت)

021-33961325-6لفن ت- 511واحد-5طبقه -ساختمان تقی نیا-خ سعدي جنوبی-تهرانآریا مس البرز 

021-88821489-88821495تلفن -6واحد-82پ -خ کریمخان زند، خ سنایی نبش کامکار-تهرانصنایع کابل کمان

77504594نمابر 021-77529690تلفن-13پ-خ شریعتی بهار شیراز-تهرانسیمکو

22053760نمابر 22012211-22053752تلفن -6ط15شماره -بزرگراه آفریقا بلوار گلشهر-تهرانسیم و کابل یزد
87266113نمابر -021-87260ط چهارم تلفن -5پ -ك حافظی-خ پاکستان- بهشتی (عباس آباد)-7منطقه -تهرانسیمیا *

88721527مابرن88721544-88725571تلفن - 14336کدپستی - 8پ-خ فتحی شقاقی-خ ولیعصر-تهرانصنایع کابل کاشان

22275698نمابر 22275040تلفن -ط سوم-9ش- میرداماد شرقی-تهرانصنایع مفتولی زنجانسیم فوالد28

مفصل و سرکابل تبدیل 29
021-88674334و 021-88664912تلفن - طبقه پنجم-309پالك-ظفر مابین آفریقا و ولیعصر-تهرانپارس جلفا (ریکم)روغنی به خشک

30
مفصل -سرکابل حرارتی

خشک فشار متوسط و 
ضعیف

021-88674334و 021-88664912تلفن - طبقه پنجم-309پالك-ظفر مابین آفریقا و ولیعصر-تهرانپارس جلفا (ریکم)
دانش اتصال کابل 

021-88546650نمابر: 88544772-3فن: تل8واحد 2طبقه - 21پالك –11کوچه –خ میرعماد –خ شهید مطهري –تهران (الکان)*

021-88748646نمابر: 021-88744199تلفن: - 1واحد -11شماره -13کوچه –خ میرعماد –خ شهید مطهري –تهران )*SHMشاهین مفصل(

پارس مفصل 
021-88307565نمابر:021-88847401و 88847650طبقه دوم شمالی تلفن:–19شماره –خ مشاهیر –خ قائم مقام فراهانی –تهران *)CTLآسیا(

77344883نمابر: 021-77121066-8تلفن-14پ-خ هفتم- خ اتحاد-خ آبعلی-تهرانچسب کار*



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۱۴صفحه 

سر کابل سرد31
)Cold shirring(

021-88546650نمابر: 88544772-3تلفن:8واحد 2طبقه - 21پالك –11کوچه –خ میرعماد –خ شهید مطهري –تهران دانش اتصال کابل*

021-88748646نمابر: 021-88744199تلفن: - 1واحد -11شماره -13کوچه –خ میرعماد –خ شهید مطهري –تهران مفصل*نیشاه

مفصل روغنی سرکابل و 32
20kv

77326833نمابر-77338365تلفن-14پ-خ هفتم- خ اتحاد-خ آبعلی-تهرانچسب کار

کابلشو 33
(سایز استاندارد)

دانش اتصال کابل 
021-88546650نمابر : 021-8854477-3تلفن- 8واحد-21پالك- ك یازدهم- خ میرعماد-خ مطهري-تهران(الکان)

021-88956738-9تلفن -طبقه دوم- 4شماره -کوچه هشتم-خ فلسطین شمالی-تهرانKLکلوته 

021-88674334و 021-88664912تلفن - طبقه پنجم-309پالك-ظفر مابین آفریقا و ولیعصر-انتهرPJ(ریکم)پارس جلفا

021-88748646نمابر: 021-88744199تلفن: - 1واحد -11شماره -13کوچه –خ میرعماد –خ شهید مطهري –تهران SHMشاهین مفصل*

یراق آوران نیرو دي*
YND

021-88738904نمابر:021-88537807- 8تلفن: 3واحد –1ط - 36پالك –خ صحاف زاده –خ علی اکبري –خ شهید مطهري –تهران 

کابلشو بی متال 34

دانش اتصال کابل 
021-88546650نمابر : 021-8854477-3تلفن - 8واحد-21پالك- ك یازدهم- خ میرعماد-خ مطهري-تهران(الکان)

77326833نمابر-77338365تلفن-14پ-خ هفتم- خ اتحاد-خ آبعلی-تهرانچسب کار

021-88748646نمابر: 021-88744199تلفن: - 1واحد -11شماره -13کوچه –خ میرعماد –خ شهید مطهري –تهران شاهین مفصل

021-88738904نمابر:021-88537807- 8تلفن: 3حد وا–1ط - 36پالك –خ صحاف زاده –خ علی اکبري –خ شهید مطهري –تهران یراق آوران نیرو دي



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۱۵صفحه 

مقره بشقابی سرامیکی و 35
شیشه اي

مقره سازي ایران 
021-77523311نمابر: -021-77520480تلفن -33شماره -کوچه نیلوفر -خ بهار جنوبی-تهران)(سرامیکی

021-02888751498-35239055- جاده قزوین5کیلومتر -تاکستانپارس مقره (شیشه اي)

مقره سوزنی سرامیکی36
(یکپارچه)

024-32221773نمابر-024-32221771-2تلفن-خ سهروردي-فاز سوم-شهرك صنعتی علی آباد-زنجانصدف گستر زنجان

77523311نمابر 021-77521441تلفن –4کوچه نیلوفر شماره-خ بهار جنوبی-تهرانمقره سازي ایران 

37

قره سیلیکون رابر  م
حداقل طول 

mm600خزش
و حداقل قدرت مکانیکی 

)scl(70KN

سامانه هاي نوین افرا 
Voltage*071-36540778تلفکس-1واحد-ساختمان سامان-3کوچه شماره-خ محمودیه-بلوار چمران-شیراز

025-33342137نمابر:  025-33342457-8تلفن: نبش مطهري -انتهاي بلوار بهشتی-شهرك صنعتی شکوهیه- قمNPمانه پرتو 

021-22771014نمابر: 021-22772310تلفن: 2واحد –9پالك –خ بهرنگ -خ آقامیري–خ کالهدوز -خ شریعتی-تهرانBSAبسپار سازه الوند

پلیمر عایق اسپادانا 
)P.A.I( 021-33941267نمابر: 021–33911714و 33981709شهرك صنعتی سپهر  تلفن:  –نظر آباد –استان البرز

031-35722233-6تلفن 161خ یکم پ -جاده فرودگاه شهرصنعتی جی-خ جی-میدان احمدآباد-اصفهانآرانیرو سپاهان*

تعادل نیروي سپهر   
)TN-S(* 021-65292199: تلفن–40پالك –کوچه شهید فرجی –خیابان وحدت اسالمی –خ مصطفی خمینی –شهریار

درود کلید*
نمابر: ۰۲۸-۳۲۸۸۴۰۰۲-۶تلفن : ۲، جنب خیابان پویش هرک صنعتی آبیک، خیابان تکنولوژیقزوین ش-اتوبان کرج

۳۲۸۸۴۰۰۷-۰۲۸

اسپیسر سیلیکونی    38
cm)85 134و (

۸۸۰۵۰۲۱۰نمابر۰۲۱-۸۸۶۱۴۹۸۴-۸تلفن -واحد سوم-۱۰پلاک -کوچه بهار دوم-چهار راه شیراز-ملا صدرا-ونک-تهرانبهین تجربه 

071-36540778تلفکس - 1واحد-ساختمان سامان-3کوچه شماره-خ محمودیه-بلوار چمران-شیرازسامانه هاي نوین افرا 



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۱۶صفحه 

39

یراق آالت شبکه فشار 
متوسط و ضعیف  

(همراه با حک برند سازنده)    
ن )(کلمپ دو پیچه اکستروژ

66069657-66027171تلفن : –کوي آرام –سهروردي شرقی –ابتداي یادگار امام –خ آزادي –تهران SHAYANفرآورده سازان شایان

021-44030051-2–شماره تلفن 6واحد 58پالك 7بلوار مرزداران خ ناهید کوچه گلستان –تهران BSS.COبرق صنعت ساالر

66049379نمابر -66027171تلفن -12شماره -کوي آرام- خ نیک روش فرد -خ شادمهر-خ ستارخان -تهرانSHAYANان  یراق نیروي شای

031-95022359نمابر –031-95022356تلفن –خمینی شهر –اصفهان TAKOصنایع تولیدي تاکو *

021-46893659نمابر: 021-46893658تلفن:12پالك –خ یاس –خ ایرانیان –ت رزین دش–هفت جوي –شهریار -کرج GAآکامیراق گستر آکام*

021-65412511نمابر: 021-65415339تلفن: 11پالك –ورودي شهرك –شهرك جعفریه - جاده مالرد–شهریار –تهران ATAتوان البرز*نیآرت

88050210برنما021-88614984-8تلفن -واحد سوم-10پالك - کوچه بهار دوم-چهار راه شیراز-مال صدرا-ونک-تهرانBBTبهین تجربه*

YNDیراق آوران نیرو دي*
نمابر: 021-88537807-8تلفن: 11واحد5ساختمان ایلیا طبقه 11تهران خیابان مطهري خیابان سهروردي شمالی کوچه زمانی پالك 

88738904

TEPCOتوان پارس کوثر آریا*
بر: نما021-65421620- 24تلفن :246پالك -10و9بین خیابان -بلوار اردیبهشت-شهرك صنعتی صفادشت-نتهرا

65421638
ارتباطات پارسین 

88406802نمابر: 21- 88407878تلفن:  3واحد -طبقه اول–35پالك -مقابل پمپ بنزین-خ سهروردي شمالی-تهرانEPTتجهیز*

ات صنایع برق و تجهیز
parsehپارسه*

-2تلفکس:صلصال سنگ سپاهانيبار، روبرونیاز نگ،بعديزیشمس تبرابانیدولت آباد، خیاصفهان، شهرك صنعت
45837140031

028-33455107تلفکس: 6واحد - 2مجتمع کارگاهی شماره - شهرك صنعتی لیا جدید-قزوینONPعمران نیروي پاسارگاد*



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۱۷صفحه 

تسمه فوالدي ارت40

021-44467845نمابر: 021-44443106تلفن: 6واحد –10پالك–3گلزار –ضلع جنوبی میدان پونک –خ اشرفی اصفهانی -تهرانآذین فورج

021-46893659نمابر: 021-46893658تلفن:12پالك –خ یاس –خ ایرانیان –رزین دشت –هفت جوي –شهریار -کرج یراق گستر آکام

021-46892499تلفن: 32پالك - بوستان دوم-منطقه صنعتی هفت جوي-شهرك قدس-تهرانسپاهانشرکت ارت 

کلمپ و زین هات الین41
051-33867565نمابر -051-33867545تلفن -29پالك -34کوشش -میدان حافظ -مشهد اندیشمان 

031-95022359نمابر–031-33636114تلفن–شهر ینخمی–اصفهان تاکو يدیتولعیصنا

برقگیر سیلیکونی42
(20kV-10kA)

33804393نمابر 031-33802040-33804427چ اول تلفن - 20خ - شهرك صنعتی محمود آباد-اصفهانتجهیزات انتقال پارس

88050210نمابر021-88614984-8تلفن -سومواحد -10پالك - کوچه بهار دوم-چهار راه شیراز-مال صدرا-ونک-تهرانبهین تجربه (تري دلتا)

88965912نمابر -88957875تلفن -167پالك -جنب برج ساعت -روبروي بلوار سازمان آب-خیابان فاطمی-تهرانبرقگیر توس 

021-89774488نمابر:031-34412770-1تلفن:35پالك –) 20خ دکتر حسابی (–شهرك صنعتی دولت آباد –اصفهان انتقال توان پایدار (پایا)

44824966نمابر: 021-44824294تلفن: 18تهران، پونک، خ سردار جنگل، خ شهید کریمی، پالك تدبیر مولد تابان



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۱۸صفحه 

43

کات اوت فیوز
سرامیکی با حداقل طول 

و 330mmخزش 
سیلیکونی با طول خزش 

690mm

031-35722233-6تلفن 161خ یکم پ -جاده فرودگاه شهرصنعتی جی-خ جی-میدان احمدآباد-اصفهانآرا نیرو سپاهان

0210-33958693نمابر -33110867-313ساختمان سالمت شماره-خ سعدي جنوبی-تهرانمانه پرتو 

021-22871846ابر نم-021- 22867919تلفن -7پالك -دشتستان سوم- خ شریعتی -تهران نیرو کلید پارس 

021-66469022و   021- 66409993ساختمان رازي تلفن -خ فخر رازي-انقالب-تهراندالمن

071-36540778تلفکس-1واحد-ساختمان سامان-3کوچه شماره-خ محمودیه-بلوار چمران-شیرازسامانه هاي نوین افرا*

031-45838279نمابر: 031-45838278تلفن: 3کوچه جنب نگین بار پالك -خ شمس تبریزي-آبادمنطقه صنعتی دولت -اصفهاندلتاسازان سپاهان*

جدا ساز کلید 44
هوایی(دیسکانکتور)

031-35722233-6خ یکم تلفن -جاده فرودگاه شهرصنعتی جی-خ جی-میدان احمدآباد-اصفهانآرا نیرو سپاهان 

66469022و 66409993ختمان رازي تلفن سا-خ فخر رازي-انقالب-تهراندالمن

031-45838279نمابر: 031-45838278تلفن: 3کوچه جنب نگین بار پالك -خ شمس تبریزي-منطقه صنعتی دولت آباد-اصفهاندلتاسازان سپاهان*

45
فیوز المان

(با المان از جنس نقره)

031-35722233-6خ یکم تلفن -شهرك صنعتی- فرودگاهخ جی جاده - میدان احمد آباد-اصفهانآرا نیرو سپاهان

0411-3317432کوي رامسر -خ سعیدي-دروازه شمیران-تبریزآذر فیوز لینک 

031- 38590286تلفکس:475پالك –475خ امام خمینی –حیدر آباد –جاده زیار –اصفهان اصفهان فشار قوي

031–35720692تلفن: 361ی، گورت، پل دوم، پالك اصفهان، جی شرقآرمان نیرو سپاهان*



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۱۹صفحه 

مقره فشار ضعیف تابلویی46
22501884نمابر -2250236تلفن - 149شماره -نرسیده به مجیدیه-بزرگراه رسالت-تهرانپارس فیوز

021-88328256نمابر : –021-88312050فن تل–6ط 8خ ایرانشهر پایین تر از تقاطع سمیه ك مهزاد پالك -تهران الکترو جبال ایرانیان 

47

©پایه بتونی 

021-56231474نمابر -021-56232021-2تلفن -9خ گلشن-بلوار گلستان-شهرك صنعتی شمس آباد-اتوبان قم-تهرانبتن)آلفا آلفا صنعت پارس(

0282-2823915نمابر02822823912-4تلفن  -روبروي گوشت زیاران جاده آبیک قزوین 8کیلومتر -قزوینگسترش (مانا ساز آبیک)

081-38354240نمابر–081-38353260تلفن -5واحد 7برج پاستور طبقه –چهار راه پاستور -همدانسقف پوش همدان 

023-33350291-2تلفن - بعد از روستاي کله دره -جاده اشتهارد-بوئین زهرا تاژه صنعت سنگسر

026-36570138جنب شرکت کیاتل تلفن: 8کرج، جاده مالرد، کیلومتر زرکشان

024-35243315تلفن: زنجان، ابتداي ورودي جاده میانه، دور برگردان به سمت زنجان، جنب پل راه آهن آدنیس زنجان*

031-37882218نمابر: 031–37882219–24اد تلفن: اصفهان، اتوبان ذوب آهن، خ نیروگاه، جنب نیروگاه اسالم آبکوشش برق اصفهان

44829626-026-44227013-02644220164-5تلفن -میدان دوم روبروي ایران نارا-شهر صنعتی هشتگردماهان بتن فرزانگان 

021-22218644ر: نماب021-22685624- 26تلفن::47پالك -شعبه دزاشیب-روبروي بانک اقتصادنوین-فرمانیهغربی-خ شهید لواسانی-تهرانتکین*

پایه بتونی گرد پیش تنیده 
©

نمابر: 031-95021510-9میدان ابتکار تلفن: -خ ابتکار-میدان مبتکران-خ سوم-شهرك صنعتی رازي-جاده اصفهان شهرضا-اصفهان*سدید
95021510-031

031-37882218نمابر: 031–37882219–24جنب نیروگاه اسالم آباد تلفن: اصفهان، اتوبان ذوب آهن، خ نیروگاه، کوشش برق اصفهان*



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
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شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف
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وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۲۰صفحه 

فوندانسیون    48
(پیش ساخته)

023-33350291-2تلفن - بعد از روستاي کله دره -جاده اشتهارد-بوئین زهرا تاژه صنعت سنگسر

021-56231474نمابر -021-56232021-2تلفن -9خ گلشن-بلوار گلستان-نعتی شمس آبادشهرك ص-اتوبان قم-تهرانبتن)آلفا آلفا صنعت پارس(

0311-6204846- 5تلفن-630واحد-طبقه چهارم-مجتمع تجاري کوثر-ابتداي چهارباغ باال-اصفهاناحداث گستر نیروي پارس

028-334882192لفن ت-228شماره - مقابل بیمارستان بوعلی-خ بوعلی-قزوینسالم کار 

سکوي زیرتابلو49
(پیش ساخته) 

028-32892553و 028-32890161-3تلفن -بلوار طالقانی-آبیکسیمان بتن

آلفا آلفا صنعت پارس(
021-56231474نمابر -021-56232021-2تلفن -9خ گلشن-بلوار گلستان-شهرك صنعتی شمس آباد-اتوبان قم-تهرانبتن)

پایه فلزي 1/50







8957267نمابر -8952890-91تلفن - 12پ - خ چهارم - خ سید جمال الدین اسدآبادي -تهران اهواز فانوس 

احداث گستر نیروي 
0311-6204845-6تلفن-630واحد-طبقه چهارم -مجتمع تجاري کوثر-ابتداي چهارباغ باال-اصفهانپارس

031-32233007-9تلفکس - 11واحد-3طبقه- ساختمان عالی -خیابان فردوسی -اصفهان اطلس نور 

021-88307275نمابر -88828006تلفن -105میدان شعاع شماره - تهران خیابان قائم مقام فراهانیآرم

021-56233532-:شماره تلفن 6واحد 58پالك 7تان بلوار مرزداران خ ناهید کوچه گلس–تهران برق صنعت ساالر

086-33553712نمابر:086-33553912تلفن:306خ - 3فاز -3شهرك صنعتی شماره –اراك نور سازه ارك



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۲۱صفحه 

پایه فلزي 2/50

031-36590583نمابر: 031-36290580-82تلفن: 112واحدد 4، ط1اصفهان، خ وحید، ساختمان جزیره، جزیره پارتاك نور*

36629499نمابر: 031–37177تلفن: 9ابتداي خ شیخ صدوق شمالی، نبش بن بست الهیه، پالك - خ فردوسی-اصفهانگلنور*

33127094نمابر: 086–3312127090- 3تلفن: 402، واحد4متري شهیدان جهان پناه، مجتمع آسا، ط 55اراك، خ رویین نور آریا*

086-33553248-9(خیرآباد)، خ مبتکران تلفن: 3تهران، شهرك صنعتی شماره –جاده اراك 30کیلومتر شایان برق *

51
انواع چراغ خیابانی 
دایکاست و شیشه 

سکوریت

36629499نمابر: 031–37177تلفن: 9ابتداي خ شیخ صدوق شمالی، نبش بن بست الهیه، پالك - خ فردوسی-اصفهانگلنور

32121369نمابر 031-32121368و 32121647تلفن - خ چهارم- فاز یکم-شهرصنعتی مورچه خورت-اصفهاننور)   اصفهان آلومین (تک

77501516نمابر 77603015-7تلفن -339نرسیده به سینما سروش پ -خ شریعتی-تهرانجار

مسی)(باالست مغناطیسی52
66724275نمابر -021-66701227تلفن -14317کدپستی -5پ - خ ششم-سید جمال الدین اسد آبادي-تهرانراما الکتریک

88887274نمابر -8879303تلفن- 321پ -بین خ آفریقا و خ ولیعصر (جنب رستوران کاکتوس)-خ وحید دستگردي-تهرانآرش ترانس

ایگنیتور (سه سیمه)53

031-32211792نمابر -031-33757146-آبادمنطقه صنعتی اسالم-اتوبان ذوب آهن-اصفهانآرا الکترونیک

0311-2231485نمابر 0311-2222451تلفن -شهرك صنعتی دولت آباد-اصفهانآتشکار

88776071نمابر -021-88672530-3تلفن - 9ط اول واحد-15پ -کوچه یکم-خ گاندي-تهرانرهشاد

028-32848512نمابر -028-32848511تلفن -ابتداي خ نظامی - بلوار عارف قزوینی -شهرك صنعتی کاسپین - قزوین اوژن الکترونیک 

32208328و 031-32229138تلفن -1/4پالك 6کوچه باغ خان -جنب هتل ملل - خ کمال اسماعیل -اصفهان نوید 



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۲۲صفحه 

خازن روشنائی54

88882959نمابر -88882956-8تلفن -ط دوم-14پ -کوچه یکم-خ گاندي-تهرانپرتو خازن
0312-5642717تلفن -شهرك صنعتی مورچه خورت-اصفهانرساخازن

88776071نمابر -021-88672530-3تلفن -9ط اول واحد-15پ -کوچه یکم-خ گاندي-تهرانرهشاد

المپ55

021-88100714-88704407تلفن4واحد-16شماره-کوچه عرفان-خ میرزاي شیرازي-خ استاد مطهري-تهراننور صرام پویا 

021- 88835637-9تلفن-318ك -قائم مقامخخ مطهري بعداز -تهرانشهاب توشه (پارس شهاب) 

88708131نمابر 021-88715906-7-88555131تلفن -16پ -کوچه عرفان-خ میرزا شیرازي-خ مطهري-تهراننور افشان

021-22235505و 22201677تلفکس: 1پالك –بن بست مریم –ه جنوبی کامرانی–بزرگراه صدر -تهرانالمپ نور

0311-2678232نمابر0311-2661337تلفن-16پ-ك قدوسی-خ حمزه اصفهانی- خ هشت بهشت شرقی-اصفهانشیوا امواجساعت فرمان نجومی56

57
کلمپ انشعاب فشار 
ضعیف (تیغه برنجی 

آبکاري شده با مهره سربر)

021-88546650نمابر –021-85447720-3تلفن -8واحد –21پالك –ك یازدهم –خ میر عماد –خ مطهري –تهران تصال کابلدانش ا

نتکو
IPC1001روشنایی

IPC1003انشعاب 

34763157مابر ن-026-4763216-34763228تلفن 8کرج،کمالشهر،بلوار شورا  انتهاي خیابان رباط ماشین،خیابان شهید کمالزاده،پالك 

نگین پروژه پاسارگاد
NP.IPC.112

026-36670291تلفن: –ب40پالك–خ پنجم غربی–دشت شهرك صنعتی سیمین–کرج 

88050210نمابر021- 88614984-8تلفن -3واحد -10پالك - کوچه بهار دوم-چهار راه شیراز-مال صدرا-ونک-تهرانبهین تجربه*

88776071نمابر: 021-88672530-3تلفن: 9، واحد 4، ط 15ن، خ گاندي، خ یکم، پالك تهرارهشاد*



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۲۳صفحه 

کلمپ کششی فشارضعیف 58
)25(گوه اي

021-88546650نمابر –021-85447720-3تلفن -8واحد –21پالك –ك یازدهم –خ میر عماد –خ مطهري –تهران دانش اتصال کابل

نتکو
34763157مابر ن-026-4763216-34763228تلفن 8کرج،کمالشهر،بلوار شورا  انتهاي خیابان رباط ماشین،خیابان شهید کمالزاده،پالك )TE-1003/2(کد 

نگین پروژه پاسارگاد
NP.TC.401

026-36670291تلفن: –ب40پالك–خ پنجم غربی–دشت شهرك صنعتی سیمین–کرج 

کلمپ آویز فشارضعیف59

021-88546650نمابر –021-85447720-3تلفن -8واحد –21پالك –ك یازدهم –خ میر عماد –خ مطهري –تهران انش اتصال کابلد

نتکو
34763157مابر ن-026-4763216-34763228تلفن 8کرج،کمالشهر،بلوار شورا  انتهاي خیابان رباط ماشین،خیابان شهید کمالزاده،پالك )SU1102(کد

پروژه پاسارگادنینگ
NP.SC.501

026-36670291تلفن: –ب40پالك–خ پنجم غربی–دشت شهرك صنعتی سیمین–کرج 

88050210نمابر021- 88614984-8تلفن -3واحد -10پالك - کوچه بهار دوم-چهار راه شیراز-مال صدرا-ونک-تهرانبهین تجربه*

026-366478030-44تلفن: 9پالك -بلوار استخر–هرك منظریه ش- جاده مالرد-کرجتانیران*

88776071نمابر: 021-88672530-3تلفن: 9، واحد 4، ط 15تهران، خ گاندي، خ یکم، پالك رهشاد الکتریک*



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۲۴صفحه 

60

کلمپ ارتباط فشار ضعیف 
و مهره سربر)برنجی(تیغه 

دانش اتصال کابل
ENSTO

021-88546650نمابر –021-85447720-3تلفن -8واحد –21پالك –ك یازدهم –یر عماد خ م–خ مطهري –تهران 

IPCنتکو ( 34763157مابر ن-026-4763216-34763228تلفن 8کرج،کمالشهر،بلوار شورا  انتهاي خیابان رباط ماشین،خیابان شهید کمالزاده،پالك )1002

پروژه پاسارگادنینگ
NP.IPC.202

026-36670291تلفن: –ب40پالك–خ پنجم غربی–دشت شهرك صنعتی سیمین–کرج 

88050210نمابر021- 88614984-8تلفن -3واحد -10پالك - کوچه بهار دوم-چهار راه شیراز-مال صدرا-ونک-تهرانبهین تجربه*

026-366478030-44فن: تل9پالك -بلوار استخر–شهرك منظریه - جاده مالرد-کرجتانیران*

کلمپ ارتباط خط فول 
بیمتال

دانش اتصال کابل
ENSTO

021-88546650نمابر –021-85447720-3تلفن -8واحد –21پالك –ك یازدهم –خ میر عماد –خ مطهري –تهران 

نتکو
)IPC1008(سیم به کابل
)IPC1002(کابل به کابل
)CO1044 سیمسیم به(

-34763228لفن ت-8پالك -خیابان شهید کمالزاده-انتهاي خیابان رباط ماشین-بلوار شورا (خیابان بهشت سکینه سابق)-کمالشهر-جکر
34763157نمابر - 4763216-026

1کانکتور افزایش  انشعاب 61
4به 1و 2به 

پروژه پاسارگادنینگ
NP.IPC.311,312

026-36670291تلفن: –ب40پالك–م غربیخ پنج–دشت شهرك صنعتی سیمین–کرج 

88050210نمابر021- 88614984-8تلفن -3واحد -10پالك - کوچه بهار دوم-چهار راه شیراز-مال صدرا-ونک-تهرانبهین تجربه



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۲۵صفحه 

درپوش کابل خودنگهدار62

پروژه پاسارگادنینگ
N.PC

026-36670291تلفن: –ب40پالك–خ پنجم غربی–دشت شهرك صنعتی سیمین–کرج 

88050210نمابر021- 88614984-8تلفن -3واحد -10پالك - کوچه بهار دوم-چهار راه شیراز-مال صدرا-ونک-تهرانبهین تجربه

88776071نمابر: 021-88672530-3تلفن: 9، واحد 4، ط 15تهران، خ گاندي، خ یکم، پالك رهشاد الکتریک*

026-36670291تلفن: –ب40پالك–خ پنجم غربی–دشت شهرك صنعتی سیمین–کرج NP.Jپروژه پاسارگادنینگنگهدارمفصل کابل خود63

64
یراق آالت کابل خودنگهدار 

فشار متوسط 
(کششی دایکاست)

0261-7858268-11پ -9ك مسجد -انتهاي سردار آباد بعد از رنگ الوان-منطقه صنعتی سردارآبادافق گستران نور

026-36670291تلفن: –ب40پالك–خ پنجم غربی–دشت شهرك صنعتی سیمین–کرج پروژه پاسارگادنینگ

SF6سکسیونر  خالء و 65

(نصب هوایی)

نوآوران برق آریا
)ENTEC(021-44481770-5تلفن -140متري گلستان شرقی ك 35خ سردارجنگل -بزرگراه همت-تهران

024-33790712-02114-8884788–3ط 1کوچه شهید جلیل مژدهی شماره -خ سمیه-تهرانسوئیچپارس 

آرین کلید پارس
EN_KPS

021-44030465تلفکس: 414واحد –جنوبی 4ط –برج نگین رضا –بلوار اشرفی اصفهانی –تهران 

88304917نمابر: 021-88317803تلفن: 2، ط 1ش کوچه عسجدي، پالك تهران، خ کریمخان زند، روبروي ایرانشهر، نب*THO-24کنچار

028-32848906-11تلفن: شهرك صنعتی کاسپین ،3قزوین، فاز برناکلید البرز*



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۲۶صفحه 

SF6دژنکتور 66

-8884788–3ط 1کوچه شهید جلیل مژدهی شماره -خ سمیه-تهرانپارس سوئیچپارس سوئیچ

0261-4760631نمابر –0261-4760627-31ت-86پ5شهرك صنعتی بهارستان گلستان -کرج تابش تابلورانسه)اشنایدر الکتریک (ف

دژنگتور خال67

پارس سوئیچ 
)ABB-VD4(

پارس 
021-8884788تلفن:  -3ط -1شماره -کوچه شهید جلیل مژدهی -خ سمیه–تهران سوئیچ

0261-4760631ف –0261-4760627-31تلفن - 86پالك 5شهرك صنعتی بهارستان گلستان -کرجتابش تابلواشنایدر الکتریک 

SAREL
)WL-(021-88540208تلفن:  1واحد 22پالك 6تهران، خ بهشتی، خ احمد  قصیر، کوچه آذر کلید ایتالیا

SEL021-44481770-5تلفن –140رقی ك متري گلستان ش35خ سردارجنگل -بزرگراه همت-تهراننوآوران برق آریا

028-32848906-11تلفن: شهرك صنعتی کاسپین ،3قزوین، فاز --- برنا کلید البرز*

021-63492595نمابر: 021-63492300تلفن: 28پالك –کوچه دانش -مهرآباد جنوبی–ابتداي بزرگراه فتح -تهران--- پاالیش نیرو**

021-88304502تلفن: 17واحد 7پالك -خ بیستم- باالتر از میدان شعاع- خ قائم مقام فراهانی-تیر7میدان -تهرانرايآریان نیروالسوي**

رش بهره وط به ارائه گزامنها می بایست با دفتر مهندسی  هماهنگ گردد و تایید نهایی آنو  قبل از استفاده از این دژنکتورتایید صالحیت مشروط شده اند 31/6/97** سازندگان تا تاریخ 
برداري شرکت توزیع برق قزوین می باشد



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۲۷صفحه 

SF6سکسیونر 68

AISکمپکت 

SEL 021-44481770-5تلفن –140متري گلستان شرقی ك 35خ سردارجنگل -بزرگراه همت-تهراننوآوران برق آریا

- 31ت-86پ5شهرك صنعتی بهارستان گلستان - روبروي شرکت نیک کاال-قزوین-د از عوارضی کرجکیلومتر بع5تابش تابلواشنایدر الکتریک (فرانسه)
026-34760631نمابر –34760627-026

مابر: ن021-44479049تلفن: –10پالك –21کوچه –باالتر از چهارراه پونک –بزرگراه اشرفی اصفهانی -تهران --- **)BKL1بارز کلید(
222354348-021

021-63492595نمابر: 021-63492300تلفن: 28پالك –کوچه دانش -مهرآباد جنوبی–ابتداي بزرگراه فتح -تهران--- پاالیش نیرو**

028-32848906-11تلفن: شهرك صنعتی کاسپین ،3قزوین، فاز --- برنا کلید البرز**

نمابر:071-37743232تلفن : 108، بعد از میدان دوم ، انتهاي بلوار کار آفرین ، نبش خیابان شیراز ، شهرك صنعتی بزرگ--- سرو نیرو شیراز**
071-37744595

آریان نیرو السوي**
021-88304502تلفن: 17واحد 7پالك -خ بیستم- باالتر از میدان شعاع- خ قائم مقام فراهانی-تیر7میدان -تهرانراي

--- **الکوپارس
1الك دهقان ، پان علی، تقاطع خیابان سعید افشاریان با خیابخیابان آزادي، خیابان میر قاسمیران، خیابان آزادي، ابتداي ته

021- 66084264نمابر: 021-66044150خط) 10تلفن تماس:(

ارش بهره نوط به ارائه گزنرها می بایست با دفتر مهندسی  هماهنگ گردد و تایید نهایی آن متایید صالحیت مشروط شده اند و  قبل از استفاده از این سکسیو31/6/97** سازندگان تا تاریخ 
برداري شرکت توزیع برق قزوین می باشد



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۲۸صفحه 

ENTECریکلوزر69
نوآوران برق 

021-44481770-5تلفن –140متري گلستان شرقی ك 35خ سردارجنگل -بزرگراه همت-تهرانآریا

70
سکسیونر خشک  قابل

021-44905576-44905574-روبروي پارس الکتریک-جاده مخصوص کرج10کیلومتر -تهرانایران سوئیچ فنالندNEPطرحISEقطع زیر بار داخلی

71
20kVتابلو کمپکت 

R.M.U با سکسیونر قابل
)GISقطع زیر بار (

اشنایدر الکتریک 
-86پ5شهرك صنعتی بهارستان گلستان - روبروي شرکت نیک کاال-قزوین-کیلومتر بعد از عوارضی کرج5تابش تابلو(فرانسه)

0261-4760631نمابر: –0261-4760627-31تلفن:  

AREVA
نوآوران برق 

021-44481770-5تلفن –140متري گلستان شرقی ك 35خ سردارجنگل -بزرگراه همت -تهرانآریا

Ormazable
توسعه پست 

هاي ایران
ترانسفو

33248629-028تلفن:8پالك –ابتداي کوچه بالقی –سه راه خیام -قزوین – 33248628-028تلفکس : 33248627

نشانگر خطاي تابلویی72

Schneider0261-4760631نمابر –0261-4760627-31تلفن -86پ5شهرك صنعتی بهارستان گلستان -کرجتابش تابلو

IOnic
رژي رسانش ان
021-56233573-4تلفن-28پ 8کوچه گلشهید -بلوار نخلستان - شهرك شمس آباد -قم -اتوبان تهران نوین

Kries
پیشرو افزار 

33984458نمابر -33952300تلفن -طبقه چهارم -مجتمع تجاري سعدي-خ سعدي جنوبی-تهران نیرو

بهین تجربه مدل:
Cable troll 88050210نمابر021- 88614984-8تلفن -3واحد -10پالك - کوچه بهار دوم-چهار راه شیراز-مال صدرا-ونک-رانته---- *2330



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۲۹صفحه 

نشانگر خطاي هوایی73

021- 88834851نمابر: 021- 8822576تلفن: 43پالك –کوچه زاهدان –خ اورامان –تهران یراق آوران پویا*

88050210نمابر021- 88614984-8تلفن -3واحد -10پالك - کوچه بهار دوم-چهار راه شیراز-صدرامال -ونک-تهرانبهین تجربه*
88304917نمابر: 021-88317803تلفن: 2، ط 1تهران، خ کریمخان زند، روبروي ایرانشهر، نبش کوچه عسجدي، پالك )*LOK200کنچار(

021-44030465: تلفکس414واحد–جنوبی4ط–رضا ننگیبرج–یاصفهاناشرفیبلوار–تهران آرین کلید پارس*

021-44871270واحد شمالی 2، ط 324، پالك 17تهران، جنت آباد شمالی، نبش بهارستان ابداع برق برنا*

1/74
کلید اتوماتیک فشار 

ضعیف 
)MCCB&ACB(

تله مکانیک مرلن گرین
021-222015311و 021-222015300تلفن -50شماره-خ فیاضی(فرشته)-تهرانایران

Unelec88601407نمابر -88601330-2تلفن -1پالك - ك حکیم اعظم -خ شیراز شمالی-خ مالصدرا -تهرانتهران پادنا

88795830ف-88795816-114پ-روبروي خ سی و پنجم -خ خالد اسالمبولی-تهرانآریا تکسانفوجی الکتریک

LS
پارس نیرو 

021-88709890-1تلفن -13واحد 3پ- ابتداي فتحی شقاقی-چ مطهري-خ ولیعصر-تهرانسان

P&F 021-88966735نمابر -021-88956738-9تلفن -4شماره -ك هشتم - خ فلسطین شمالی -تهرانپارس حفاظ آمپر)630(تا

Chint آمپر)630(تا

تارا گستر 
021-66343541نمابر -021-66343503و 30تلفن - 19پ -ك اوالدي-الله زار شمالی -تهرانترمه 

نیرو تجهیز 
توان*

- 44036544فن: تل11واحد4ساختمان پیمان ط26تهران، فلکه دوم صادقیه، خ کاشانی، خ بهنام، نبش کوچه عطاران، پالك 
021

چیره نیرو 
88418998نمابر: 021-88419260–61تلفن: 19واحد 56تهران، خ شهید بهشتی، بعد از چهارراه اندیشه، پالك توان*



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۳۰صفحه 

کلید اتوماتیک فشار2/74
)MCCB&ACB(ضعیف 

Hyundai
آریان نیرو 

88313669نمابر -88312012تلفن -17واحد -7پالك -کوچه بیستم - خیابان قائم مقام-تهرانراي *

Himel
آماد برق 
88320923نمابر: 021-88843385-88842410تلفن: 1واحد 88تهران، خ طالقانی، خ شهید موسوي، پالك سپهر*

77614612نمابر -021- 77610407و 77686085تلفن -9و7شماره -5ط -250ساختمان - یشمالسعديخ–تهران الکترو کاوهالکترو کاوه

جیتالثبات دی75
)USB(داراي پورت 

051-36070058نمابر-051-60684993تلفن -1/52پ -2خ گویاي- بلوار ملک آباد-مشهدW106sمشهد تدبیر

041-35533738نمابر -041-35538103-4تلفن -ساختمان تجاري گلستان-خیابان امام -تبریز +ZMPزایلوگ 

رله ثانویه با منبع تغذیه 76
وطهشرکت مرب

Mk2200حیات صنعت البرز
L-HSA

021-22884350تلفن -روبروي پارك شریعتی ساختمان کسرا -باالتر از سید خندان-خ شریعتی-تهران

Fanox مدلSIA_F
فن اکسین 

021-88140067نمابر: 021-88140081تلفن: 6واحد –7پالك –خ بیستم –خ قائم مقام فراهانی –تهران ویرا

021-88581431–4تلفن:لاوطبقه–رویشساختمان–نیروپژوهشگاه–دادمانخیابانانتهاي- )غرب(قدسشهرك–تهران---یان فن (هفکو)*هم

بع تولید ارله حفاظتی من77
پراکنده

الکتریک*اشنایدر
Vamp 255-57

021-88718187نمابر -088710142-نبش اختر شرقی-متري گلشهر45-کرجتابش تابلو

Fanox مدلSIL-G
فن اکسین 

021-88140067نمابر: 021-88140081تلفن: 6واحد –7پالك –خ بیستم –خ قائم مقام فراهانی –تهران ویرا*



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۳۱صفحه 

کلید فیوز عمودي78

PRONUTEC 021-88540208تلفن:  1واحد 22پالك 6تهران، خ بهشتی، خ احمد  قصیر، کوچه آذر کلید

0351-7272806نمابر -0351-7272246-7متري سوم تلفن 34خ - شهرك صنعتی یزد-یزدزاویررزاوی

035-37273284نمابر –035–37273280-3تلفن –بنفشه متري 24خ –شهرك صنعتی خضر آباد –یزد -- پیچاز الکتریک

کنتاکتور با بوبین  79
220V-AC

آریان نیرو هیونداي کره جنوبی
02166740959نمابر - 02166740960تلفن -7پالك - کوچه مصباح کریمی-الله زار شمالی-تهرانراي

LS
پارس نیرو 

021-88709890-1تلفن - 13واحد 3پ-ابتداي فتحی شقاقی-چ مطهري-خ ولیعصر-تهرانسان

021-88718187نمابر -088710142-ر شرقینبش اخت-متري گلشهر45-کرجتابش تابلواشنایدر الکتریک

Himel
آماد برق 

021-88320923نمابر:021-88842410-88593477تلفن: 1واحد -88پالك -خ شهید موسوي –خ طالقانی –تهران سپهر

ETI
ایستا توان 

22055765نمابر 22028028تلفن - طبقه سوم 34روبروي پارك ملت خ شناسا پ -خ ولیعصر-تهرانصنعت

77614612نمابر -021- 77610407و 77686085تلفن -9و7شماره -5ط -250ساختمان - یشمالسعديخ–تهران الکترو کاوهالکترو کاوه

Chint

نیرو تجهیز 
توان*

- 44036544فن: تل11د واح4ساختمان پیمان ط26تهران، فلکه دوم صادقیه، خ کاشانی، خ بهنام، نبش کوچه عطاران، پالك 
021

چیره نیرو 
88418998نمابر: 021-88419260–61تلفن: 19واحد 56تهران، خ شهید بهشتی، بعد از چهارراه اندیشه، پالك توان*

شارین پارس 
*(SILIRAN)ایرانیان

شارین پارس 
021-43850800نمابر: 031-35720672تلفن: 67پالك 5انتهاي خ -شهرك صنعتی جی-اصفهانایرانیان



شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین 
) 31/06/98تا 01/07/97(اعتبار از تاریخ  1398-1397فهرست سازندگان تایید صالحیت شده سال

شماره تلفن و نمابررس،آد نام سازنده نام تجهیز ردیف

بال مانع می باشدانیر می باشند با هماهنگی دفتر مهندسیلیست فوق برگرفته از لیست سازندگان تایید  صالحیت شده توانیر بوده و استفاده از کاالهاي  سایر سازندگانی که داراي تایید صالحیت تو
ل الزامی است ه جهت تاییدیه کامگاه نیرو توسط شرکت مربوطتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به ارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین و ارائه نتایج از پژوهش29/12/97*سازندگان تا تاریخ 

وزیع برق استان قزوین (ویرایش اول)کمیته فنی و بازرگانی  شرکت ت10/09/97مصوبه شماره 

۳۲صفحه 

خازن80

22704374نمابر -22704372-3تلفن-61واحد-1777خ ولیعصرنرسیده به میدان تجریش شماره-تهران )Faraco(فراکوه

021-88192643-5تلفکس: 2واحد 22تهران، میدان آرژانتین، خ الوند، پالك )Lifasaلیفاسا(

88304917نمابر: 021-88317803تلفن: 2، ط 1زند، روبروي ایرانشهر، نبش کوچه عسجدي، پالك تهران، خ کریمخان)Iskaraکنچار(

بنتونیت 81

021-88313818-19تلفن - 502واحد 130پ - خ امید اتابک-خ مطهري-تهران-----تولیدات کانسارهاي افرا

آریا پودر آریا پودر قزوین
028-33778354تلفن : –وبروي کارخانه تولیدي تاژ ر–شهرك صنعتی لیا –قزوین قزوین

66341170نمابر-021-66341167-9تلفن-4نبش کوچه مصباح کریمی ط-خ الله زار نو -تهرانآکانآکان
پارسیان تراش 

021–26656477-2665470تلفن: 404واحد 167تهران، خ پاسداران، بوستان هفتم، پالك --- )PTSصنعت(

پودر میکرونیزه 
023-33436737رخه، روبروي پایانه سمنان تلفن: سبعد از 10سمنان، کیلومتر --- سنگسر*

مستقیمکنتور تکفاز 82

88801958تلفن 7پ -خ ورشو- خ استاد نجات الهی-تهرانMIZAN2000کنتور سازي ایران

88889572تلفن 1پ-روزکوچه -خ توانیر-تهرانJAM200الکترونیک افزار آزما

88835301-88835597تلفن  -35شماره -خیابان خدري- خیابان قائم مقام فراهانی-تهرانMTF200Fتوس فیوز
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مستقیمکنتور سه فاز83

88801958تلفن 7پ -خ ورشو- خ استاد نجات الهی-تهرانTECH34بهینه سازان طوس

8887889نمابر: 88889572تلفن 1پ-کوچه روز-خ توانیر-تهرانJAM300الکترونیک افزار آزما

Mizanکنتور سازي ایران 5000 DC88801958تلفن 7پ -خ ورشو- خ استاد نجات الهی-تهران

ولتاژ ثانویهکنتور سه فاز84
HEXوسطبهینه سازان  300 CT88801958تلفن 7پ -خ ورشو- خ استاد نجات الهی-تهران

88889572تلفن 1پ-کوچه روز-خ توانیر-تهرانJAM300CTالکترونیک افزار آزما

پلمپ85

تلفن:         7واحد 12پالك –ساختمان تیراژه –تقاطع علی اکبر –خیابان بهزاد –خیابان سرو شرقی –میدان کاج –سعادت آباد –تهران پلمپین صنعت*
021-22373552ر:نماب4-22373553-021

021-22876690نمابر: 021-22899335تلفن:1واحد –6پالك -کوچه دعوي–باالتر از سه راه ضرابخانه –خ پاسداران –تهران پلمپ صنعت کارا*

86

تابلو کامپوزیت پاي 
(حداقل ابعاد:پستی
550*350*200سه فاز: 
)450*350*031تکفاز: 

021-88708135نمابر: 021-88708136- 7تلفن: 24پالك -(پانزدهم) خ شهید احمدیان –خ وزرا -نتهراایمن ایستا الکتریک*

021-89787477نمابر: 021- 56895906و 56897044تلفن: 10واحد –B3بلوك –مجتمع باربد - شهر جدید پرند-تهران صنعت تجارت باربد*
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87
تجهیزات ارت
پیچ و (شامل صفحه، میله و 

مهره استیل، پودر جوش 
*احتراقی)

پارسیان تراش 
*)PTSصنعت(

021–26656477-2665470تلفن: 404واحد 167تهران، خ پاسداران، بوستان هفتم، پالك 

02177190305: ابرنم4-77190303-021تلفن: 9واحد–دومط–460پالك–شرقیفرجامخیابان-تهرانپارس–تهران آماد صنعت پیشتاز*

028-32231509نمابر: 028-32220565-32231510جنب آتش نشانی تلفن: -خ زکریاي رازي-شهر صنعتی البرز-قزویناستیل البرز*

پست پدمانتد88

توسعه پستهاي ایران 
33248629-028تلفن:8پالك –ابتداي کوچه بالقی –سه راه خیام -قزوینترانسفو   – 33248628-028تلفکس : 33248627

021-77826641طبقه سوم   تلفکس: 1202پالك - جنب ایستگاه مترو فدك-خ شهید مدنی-تهرانابداع صنعت برق

89LED چراغ هاي

36629499نمابر: 031–37177تلفن: 9ابتداي خ شیخ صدوق شمالی، نبش بن بست الهیه، پالك - خ فردوسی-اصفهانگلنور

086-33553248-9(خیرآباد)، خ مبتکران تلفن: 3تهران، شهرك صنعتی شماره –جاده اراك 30کیلومتر یان برقشا

021-88527521نمابر: 021-88523711تلفن: 135پالك -میرزایی زینالی غربی-سهروردي شمالی-تهرانمازي نور*

اصفهان آلومین (تک 
32121369نمابر 031-32121368و 32121647تلفن - خ چهارم- فاز یکم-ه خورتشهرصنعتی مورچ-اصفهاننور)   
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یراق آالت هادي روکش 90
دار

021-22981396تلفکس:  5تهران، میدان هروي، خ وفامنش، خ مفتوحی، شرقی کوچه سنبل، پالك آراد کاوش پی

026-36670291تلفن: –412پالك –بعد از بن بست هشتم –خ نسترن شرقی –سپید دشت شهرك صنعتی –سه راه انبار نفت –کرج نگین پروژه پاسار گاد

031-95022359نمابر –031-95022356تلفن –خمینی شهر –اصفهان تاکو
ابتکار شبکه توس 

051-36905131نمابر:051-36911000تلفن:  135پالك -بعد از تقاطع اول-3کشاورز -بلوار کشاورز-میدان حسین فهمیده-مشهدرعد*(باندینگ)

021-22981396تلفکس:  5تهران، میدان هروي، خ وفامنش، خ مفتوحی، شرقی کوچه سنبل، پالك آراد کاوش پی*

یراق آالت کابل کابل 91
041-34453108تلفن: کارخانه آلوکاست ایرانتبریز، دیزل آباد، سه راهی کبریت سازي، جاده ایدم، بعد از پل راه آهن، آلوکاست*فاصله دار

026-36670291تلفن: –412پالك –بعد از بن بست هشتم –خ نسترن شرقی –شهرك صنعتی سپید دشت –سه راه انبار نفت –کرج نگین پروژه پاسار گاد*

تایج از زوین و ارائه نارائه گزارش بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق استان قتایید صالحیت مشروط شده و تاییدیه کامل منوط به29/12/97* سازندگان تا تاریخ 
آزمایشگاههاي معتبر توسط شرکت مربوطه می باشد .

هنگام تهیه پایه بتنی بایستی نسبت به اخذ تاییدیه مجدد از دفتر کنترل برنامه و پروژه اقدام گردد.©
 تایید  امور مهندسی شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین باشند .اقالم بایستی مطابق با نقشه ها و مورد

ر فهرست نمی باشد. توجه مهم : لیست شرکتهاي مذکور با توجه به سوابق و تاییدیه هاي توانیر تهیه شده است و به معنی تایید کلیه تولیدات شرکتهاي موجود د
و نقشه هاي صنعت برق و شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین می باشد و در صورت استاندارد نبودن و یا مالك رد و قبول اجناس صرفاً مطابقت آنها با استانداردها

ه جایگزینی آنها با عدم تطابق با استانداردها و نقشه ها، علیرغم استفاده از اجناس مصرفی شرکتهاي تایید شده، اجناس مردود خواهند بود و پیمانکار موظف ب
ه هزینه خود می باشد.اجناس استاندارد ب
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