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  "فهرست"

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام گروه کاال شماره صفحه  ردیف  نام گروه کاال شماره صفحه

 1 کابل فشار ضعیف 4 12 برقگیر 20

ضعیفکابل خود نگهدار  7 13 لوازم اندازه گیري 21  2 

 ACSR( 3آلومنیومی( سیم 8 14  فشار ضعیف یراق آالت شبکه 22

 4  لومنیومی روکشدارآسیم  8 15 لوازم روشنایی 25

 5  سی فشار متوسطمکابل  9 16  پایه ها 27

داراي تائیدیه توانیر و بومی  تابلوها 28 (سیم لخت)یراق آالت شبکه فشار متوسط 9 17   6 

 7  (سیم روکشدار)یراق آالت شبکه فشار متوسط 14 18  هاسرکابل -  هامفصل 29

  8 قطع کننده ها 15 19  بدنه کامپوزیت 29

  9 ترانسفورماتور 18 20 برند معتبر سازندگان 30

تماس سازندگانشماره  31   10 تجهیزات حفاظتی و خازن 19 21 

و اسپیسر بین فازي مقره 19 22 فهرست نمایندگی هاي مجاز 32  11  
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  فهرست سازندگان کاالي داراي صالحیت(وندور لیست)استفاده از   راهنماي                                                           

 کمیتهتوسط ال کادر وندور لیست بوده و  فقط بعد از تائید فنی نمونه مورد تایید هاي به خریداري اجناس خود از شرکت مجاز پیمانکاران کلید در دست،  - 1

 .ار خواهد بودمحسوب شده و مسئولیت ضرر و زیان وارده به عهده پیمانک تخلف اقدام کنند. در غیر این صورت  خرید کلیتوانند نسبت به می ،  فنی شرکت توزیع

 د.می باشد. در صورت بروز هرگونه تغییر، مراتب به شهرستان ها اعالم خواهد ش ابالغ ویرایش جدیدمدت اعتبار این فهرست تا  - 2

ان براي در صورت نیاز شهرستکارگروه کارشناسی کاال در شهرستان فقط مجاز به بررسی و تایید کاالهایی است که در این فهرست ارائه گردیده است.  -3

ه هرستان بق مدیریت شرا از طریخرید (توسط مدیریت برق و یا پیمانکاران کلید در دست) اجناسی که در فهرست فوق ذکر نشده اند، ابتدا باید مدارك فنی آن 

 ارجاع دهند. "کاال(وندور لیست) مورد تایید فهرست سازندگان "واحد کارشناسی کاال در محل ستاد جهت بررسی در کارگروه 

اد به با استن الپس از دریافت اطمینان از حضور کاالي مورد نظر در وندور لیست، اقدام به ارزیابی فنی کاابتدا کارگروه کارشناسی کاال در هر شهرستان  - 4

 معیارهاي ارزیابی فنی نماید.

ارسال کرده و   061-33364801ابتدا نامه درخواست خودرا به شماره دورنگار  سازندگانی که متقاضی ورود به وندور لیست هستند ورود به وندور لیست: - 5

، عضویت در هاي توزیعرضایتمندي از سایر شرکت ،بر داخلی و خارجی، سوابق فروشنمونه کاال، تاییدیه توانیر، گزارش آزمون از آزمایشگاهاي معتمدارك فنی خود را شامل 

 -  مانیها-اهواز "احد کارشناسی کاال به آدرسو-را به همراه نامه پوششی به شرکت توزیع برق خوزستان هاي توزیع، کاتالوگ و مشخصات فنی کاالسایر وندورهاي شرکت

 ارسال نمایند. " 61338-83581کد پستی -احد کارشناسی کاالو-دفتر تحقیقات-وزستانشرکت توزیع برق خ -خیابان شهید منصفی

هاي حاضر در وندور و شرکت هاي متقاضی حضور در وندور لیست باید نمایندگی فعال خود در سطح استان کلیه شرکت مهم: -6

 در استان ندارند. نموده و یا اظهار کنند که هیچگونه نمایندگیخوزستان را کتبا به این شرکت اعالم 

به  نمایندگی فعال خود در سطح استان خوزستان را کتبافرصت دارند  سه ماهمشخص شده اند، نهایتا  (***)شرکت هایی که با عالمت -7

 .یچگونه نمایندگی در استان ندارنداین شرکت اعالم نموده و یا اظهار کنند که ه
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  کابل فشار ضعیف -1

��� ازندگان مورد تائیدس- سطع مقطع کابل   چک لیست کنترلی  نام کاال

 

 -تیپ-نام سازنده نشانه گذاري روي کابل: -1

 -)�/�0ولتاژ نامی( - متراژ-سایز کابل

 سال ساخت- ارد شماره استاند

دقیقه)سائیدن نرم توسط  10بار (به مدت  10 -2

 پارچه نمدار و عدم پاك شدن نشانه گذاري

 شد.و فاقد هر نوع زنگ زدگی باسالم، نو  -3

 برابر قطر کابل 12حداقل شعاع خمش: -4

 

- یزد-شهید قندي -سیم و کابل همدان  -رسا عماد

پیشرو -نکابل کما-تک – کاویان سیم بیهق 

توسعه  -اوه آ لوم کابل ک- شهاب جم -رفسنجان

زر کابل  – افه سیم گلستان ب -آروین الکترونیک پارس

طلوع نور  -یم و کابل مغانس -سپهر البرز – کرمان 

  ستاره یزد-اونددم
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  هاب جمش -سیم و کابل مشهد 

 

 

�
�
ا		

�	ت
�
	  

 

 -یهقبکاویان سیم  -کابل متال  -سیم و کابل اهواز 

سیم و کابل  -تک –  سیمکو-سیم و کابل همدان

 -ابلزر ک -پهر البرزس -کمان کابل-مشهد

 -توسعه آروین الکترونیک پارس    -پیشرورفسنجان

  ستاره یزد-سیم و کابل مغان

  

�
�
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ن توسعه آروی  -کابل کمان-سیمکات

 ستاره یزد-سیمکو  -الکترونیک پارس
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	تا
�
�
�

 



شرکت توزیع نیروي برق استان خوزستان                    

                                                                                                               فهرست سازندگان کاالي داراي صالحیت                                                                  ویرایش دهم: زمستان 97

 

 ٥                 معاونت برنامه ریزي و مهندسی                                                                                           

   

 -تیپ-نام سازنده نشانه گذاري روي کابل: -1

 -)�/�0ولتاژ نامی( - متراژ-سایز کابل

 سال ساخت- ارد شماره استاند

دقیقه)سائیدن نرم توسط  10بار (به مدت  10 -2

 پارچه نمدار و عدم پاك شدن نشانه گذاري

 و فاقد هر نوع زنگ زدگی باشد.سالم، نو  -3

 برابر قطر کابل 12حداقل شعاع خمش: -4

 

 

 -ر کابل کرمانز -سیم و کابل همدان  -کابل متال 

ستاره -پهر البرزس-یمکاتس-تک-مغان سیم و کابل

  یزد

 �
�
�

	تا
�
�
�

 

 سیم و کابل مشهد
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�تا
�
�

 

 

 -تیپ-نام سازنده نشانه گذاري روي کابل: -1

 -)�/�0ولتاژ نامی( - متراژ-سایز کابل

 سال ساخت- ارد شماره استاند

دقیقه)سائیدن نرم  10بار (به مدت  10با  -2

ار و عدم پاك شدن نشانه توسط پارچه نمد

 گذاري

 و فاقد هر نوع زنگ زدگی باشد.سالم، نو  -3

  برابر قطر کابل 12حداقل شعاع خمش:

 قطر هادي براي هادي تک مفتولی -4

  

  

  

  

توسعه آروین الکترونیک پارس -  

بافه سیم – سیم راد سماء  -تک   – شهاب جم 

ره یزدستا- کیان کابل یزد-گلستان  �
.�
تا	
	�
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- توسعه آروین الکترونیک پارس -سیم و کابل همدان 

–تک –آلفا صنعت پارس  - پیشرو رفسنجان  - شهاب جم

سیم کابل  –کیان کابل یزد - سیم کات- آلوم کابل کاوه

ستاره یزد- سیمکان فارس - اختر  �
�
تا	
	�
�

 

یم و کابل متالس-یم و کابل همدانس  

  سیمکان فارس – آلوم کابل کاوه -
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 -تیپ-نام سازنده نشانه گذاري روي کابل: -5

 -)�/�0ولتاژ نامی( - متراژ-سایز کابل

 سال ساخت- ارد شماره استاند

دقیقه)سائیدن نرم  10بار (به مدت  10با  -6

توسط پارچه نمدار و عدم پاك شدن نشانه 

 گذاري

 و فاقد هر نوع زنگ زدگی باشد.سالم، نو  -7

  برابر قطر کابل 12حداقل شعاع خمش:

 قطر هادي براي هادي تک مفتولی -8

  

  

  

 -پیشرو رفسنجان -توسعه آروین الکترونیک پارس

  ستاره یزد-سیم کابل اختر

  

 

�
�
�
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�	ت
�
�

 

آلفا صنعت - پیشرو رفسنجان -سیم و کابل همدان

  زدره یستا-سیم راد سماء -ل کاوهآلوم کاب -پارس
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  سیم و کابل مشهد   - سپهر البرز
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 ضعیفکابل خود نگهدار  -2

  

 نام کاال سازندگان مورد تائید  کنترلی -مشخصات فنی

   

 جهت پیچش کابل ها بدور نگهدارنده راستگرد باشد. -1

  و خط و سه خطد- عالمت مشخصه فازها: یک خط -2

 نول: هزار خار عالمت مشخصه -3

 عالمت مشخصه نگهدارنده: صاف بدون خط برجسته -4

 مشخصه روشنایی: صاف بدون خط برجسته -5

-وي نگهدارنده:مشخصات سازندهمشخصات درج شده ر -6

ایز س -ال ساختس-رد استفادهاستاندارد مو-کابل ولتاژ

 کابل

متر  1فاصله بین درج متراژ کابل روي رشته نگهدارنده  -7

 باشد.

 باشد. TIX5 نوعXLPE اید کابل ب کشرو  -8

 تطابق سطح مقطع و تعداد مفتول ها با استاندارد. -9

 حک نام سازنده و مشخصات کابل بر روي قرقره -10

 انتهاي کابل حتما باید بر روي قرقره داراي کپ باشد. -11

کل کابل باید داراي بست کمربندي در فواصل یک متر  -12

 یک متر باشد

-م توسط پارچه نمدقیقه)سائیدن نر 10بار (به مدت  10با  -13

 دار و عدم پاك شدن نشانه گذاري

  

توسعه برق  -پیشرو رفسنجان -سیم و کابل مشهد

آلفا صنعت پارس(آلفا  -سیم و کابل همدان -ایران

کوثر سپاهان(اختر) -کابل)  

 4*
5

0+
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+
25
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سیم و کابل  - سیم  راد سما -شهاب جم

 -توسعه برق ایران -یشرو رفسنجانپ-مشهد

سیم و کابل  -آلوم کابل کاوه -کیان کابل یزد

کوثر  -آلفا صنعت پارس(آلفا کابل) -همدان

 -سیم و کابل ستاره یزد -سپاهان(اختر)

 سیمکان فارس

4*
7

0+
25

+
25

 

توسعه برق  -سیم و کابل مشهد -افق البرز

کوثر  -سیم و کابل همدان -ایران

 سپاهان(اختر)

 4
*9

5
+

25
+

25
 

 

 سیم و کابل همدان
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 )ACSR(بدون روکشآلومنیومی  سیم -3

   

 نام کاال سازندگان مورد تائید  کنترلی -مشخصات فنی

وضعیت -2 -بیرونی: راستگرد جهت تاب الیه-1

ظاهري هادي: رشته هاي منظم و بدون فاصله و 

سطح هادي عاري از عیوب ظاهري مانند زنگ 

ا و قطر مفتول ها هتعداد مفتول -3باشد.زدگی 

زن یک متر از سیم و -4بر اساس استاندارد باشد.

ک نام سازنده و ح-5بر اساس استاندارد باشد.

  مشخصات سیم بر روي قرقره الزامی است.

 FOX  نعت پارسآلفا ص -توسعه برق ایران-کابل کاشان-سیمکات-سیم راد سما-کابل مشهد

ن سیمکا-سا خطوط شهرکردر-کوثر سپاهان(اختر)-پارسآلفا صنعت -کابل مشهد

  رق ایرانتوسعه ب-یشرو رفسنجانپ-ابل کاشانک - ماءسیم راد س-سیمکات-فارس
HYENA  

سا خطوط ر-ابل کاشانک -پیشرو رفسنجان-سیم راد سماء-شهاب جم-کابل مشهد

عت صنآلفا-ابل همدانک -برق ایران توسعه-کوثر سپاهان(اختر)-افق البرز-شهرکرد

  ستاره یزد-پارس

MINK  

              -اد سماءر -سا خطوط شهرکردر -لفا صنعت پارسآ -کابل کاشان -توسعه برق ایران

  سیم  نور یزدان

LYNX  
 

  

 کیلو ولت) 33(سیم آلومنیومی روکشدار -4

 نام کاال سازندگان مورد تائید کنترلی -مشخصات فنی

 جدا کردن روکش از هادي، بدون آسیب دیـدن روکـش وجود داشتهامکان  باید TIX 5 - نـوع - XLPE روکش :

نشانه     :نشانه گذاري روکش-3جهت تاب الیه خارجی هادي راستگرد بوده و هر الیه مخالف الیه مجاور باشد -2.باشد

 بر-4دباش گذاري بایـد مشـتمل بـر نـام سازنده، سال ساخت، شـماره اسـتاندارد، کـد مشخصـۀ هادي روکشدار  متراژ

ه قرقره ، نام سازنده ، ولتاژ نامی، کد مشخصه هادي روکش دار، شمار : روي هر دو فلنج قرقره باید پالك مشخصات گردد

خش شـماره اسـتاندارد ، طـول هادي، متراژ ابتدا و انتهـا، سـال سـاخت، وزن ناخـالص، عالمت فلشی که جهت چر

  و وزن هادي باید بر اساس استاندارد باشد. تعداد مفتول ها -5قرقره را نشان میدهد.

کوثر 

 -سپاهان(اختر) 

 -کیان کابل 

   -رادسماء

- توسعه برق ایران

 آلفا صنعت پارس

ی 
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وم
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 ٩                 معاونت برنامه ریزي و مهندسی                                                                                           

   

 فشار متوسطمسی کابل  -5

 

  فشار متوسط آالت شبکهیراق -6

 نام کاال د تائیدسازندگان مور مشخصات فنی و کارشناسی کاال

 میکرون 86حداقل ضخامت گالوانیزه  -1

 د گالوانیزه انجام شودسوراخ کاري باید قبل از فرآین -2

 بدون پلیسه و شره گالوانیزه باشد -3

 حک شدن نام سازنده.-5-ابعاد بر اساس مشخصات فنی باشد. -4

 سوراخکاري ها در یک امتداد باشند. -5

 شدمیلیمتر با 10و  8ضخامت نبشی در دو حالت  -6

  یکپارچه باشد و تسمه با جوش سرتاسري اتصال داشته باشد.باید رم نبشی در ال آ -7

  یراق صنعت سپاهان افرا

یراق -صنایع دفاع-بهین تجربه

توان پارس کوثر -تاکو-گستر

- آرمان ابتکار تیرازیس-اریا(تپکو)

توانگران -یراق نیروي شایان-پارسه

-برق صنعت ساالر-پوالدین پارس

  راق آوران نیرو ديی-قوي ساز نیرو

  ارتباطات پارسیان تجهیز

  فرآورده سازان شایان

م
آر

س 
را

 ک
ع

وا
ان

  

  

 نام کاال سازندگان مورد تائید کنترلی-مشخصات فنی

ر صورت داشتن زره ، زره باید د - mm 7,1ضخامت نقطه اي عایق  – pvcغالف  –  XLPE عایق 

پالك -و و سالم باشدقرقره باید ن-باید بسته باشد انتهاي کابل -آلومنیومی باشد و بصورت نواري دوتایی باشد

وزن ناخالص قرقره  –سال ساخت -ام سازندهن-قطع کابلم-قرقره ضد زنگ باشد و حاوي اطالعات: نوع کابل

 -تاریخ ساخت -نام سازنده –ماره استاندارد ش -سطح ولتاژ –کابل نشانه گذاري روي کابل: نوع  –باشد.

  دارد و یا موسسه تضمین کننده کیفیتعالمت استان -متراژ کابل –تعداد رشته ها با سطح مقطع کابل 

 کابل یزد

 افق البرز

ر 
شا

 ف
ی

س
 م

ل
اب

ک

ط
س

تو
م
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 ١٠                 معاونت برنامه ریزي و مهندسی                                                                                           

   

سوراخ  - 50*50*5ابعاد  – میکرون 86با جنس فوالد گالوانیزه گرم با ضخامت  5جنس: نبشی نمره 

 دون پلیسه و شره گالوانیزه باشدب-کاري باید قبل از فراند گالوانیزه انجام شود

 ک شدن نام سازنده.ح-شخصات فنی باشد.ابعاد بر اساس م

 سوراخکاري ها در یک امتداد باشند.

 

یراق -صنعت سپاهان افرا یراق

  آرمان ابتکار تیرازیس-تاکو-گستر

برق صنعت -یراق آوران نیرو دي

 توان پارس کوثر اریا(تپکو)-ساالر

ارتباطات پارسیان -قوي ساز نیرو

  اهان رادیراق گستر سپ-تجهیز

  هین تجربهب-دین پارستوانگران پوال

مه
س

ت
  

  

  داراي واشر فنري و واشر تخت -مهره بر روي پیچ فاقد لقی باشد

  باشد 16داراي قطر  -میکرون 56ضخامت گالوانیزه حداقل 

  طول رزوه از یک سوم طول پیچ کمتر نباشد

 مهره در رزوه باید روان باشد و رزوه نباید داراي براده و گرفتگی باشد.

اهان یراق گستر سپ-یراق گستر-تاکو

 قوي ساز نیرو -راد

رآورده سازان ف-یراق آوران نیرو دي

 -توان پارس کوثر اریا(تپکو)-شایان

 یراق نیروي شایان

    
وه

رز
ر 

س
ک

چ ی
پی

  

  در دو طرف داراي واشر فنري و واشر تخت-مهره بر روي پیچ فاقد لقی باشد

  باشد 16داراي قطر -میکرون 56ضخامت گالوانیزه حداقل 

 مهره در رزوه باید روان باشد و رزوه نباید داراي براده و گرفتگی باشد.

  یراق گستر-قوي ساز نیرو

یراق آوران نیرو -یراق گستر سپاهان راد

یراق نیروي -فرآورده سازان شایان-دي

رمان آ                               تاکو -شایان 

  - )97ابتکار تیرازیس(تیر 

  

زو
 ر

سر
و 

 د
چ

پی
  ه

  

 - 3ه بر روي گل پیچ حک نام سازند -2-دمیکرون باش 56ل مقدار گالوانیزه داراي حداق -1

روزه  پیچ مهره یکس-4- قی بر پیچ نباشدلمهره داراي  -3-میلیمتر باشد 16قطر  پیچ 

عد  4پیچ مهره دو سر رزوه -5-داراي یک عدد واشر فنري و یک عدد واشر تخت باشد

اید از طول یکسوم طول رزوه نب -6-عدد واشر فنري باشد 4عدد واشر تخت و  4مهره و 

  پیچ کمتر باشد

  فرآورده سازان شایان

  یراق نیروي شایان

ه 
هر

 م
 و

چ
پی

ی
شم

چ
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 ١١                 معاونت برنامه ریزي و مهندسی                                                                                           

   

 -پیل باید جنس استیل ضد زنگ باشداش -ین باید فوالد گالوانیزه گرم باشدپ-دلومنیوم باشآ بدنه

ی ابعاد بر اساس اقب -میلیمتر 16قطر پین  -دباشن فوالد گالوانیزه گرم پیچ و مهره  یو شکل و واشرها

ن کلمپ و عدم وجود هرگونه خلل و نو وسالم بود-رج نام سازنده الزامی استد -مشخصات فنی باشد

  یا عیب ظاهري دیگرفرج و ترك، قسمت نوك تیز و

یراق صنعت -پیچ) 5و3،4(تاکو  

فرآورده -پیچ) 4و3(سپاهان افرا 

ق نیروي یرا-پیچ) 3(سازان شایان

 پیچ) 3(شایان

راق ی-پیچ) 4و3(خزر گستر قائم شهر

قوي ساز -گستر سپاهان راد

 یراق گستر- پیچ) 5و3(نیرو

  

   
   

   
   

ط 
س

تو
 م

ی
ای

ته
 ان

پ
لم

ک

  

ده اید گرسطح داخلی ب -2- میکرون ضخامت باشند 55پیچ و مهره باید گالوانیزه با حداقل  -1

لومنیومی با عملیات حراراتی از آ دبدنه بای -4-ه الزامی استحک نام سازند-3-ماهی باشد

 باشد.

 بهین تجربه-تاکو

 یراق گستر

 قوي ساز نیرو

ه  
چ

پی
و 

 د
پ

لم
ک

م
یو

من
لو

آ
 

  

سوراخ کاري  -میکرون 86با جنس فوالد گالوانیزه گرم با حداقل ضخامت  6جنس بدنه: ناودانی نمره 

س مشخصات ابعاد بر اسا-شره گالوانیزه باشد بدون پلیسه و-راند گالوانیزه انجامشودباید قبل از ف

 490د طول میله حدو-در یک امتداد باشند. سوراخکاري ها-ازنده.حک شدن نام س-فنی باشد.

 17*50و  17*17وراخ ها: ابعاد س -میلیمتر

توان پارس - پارسه-بهین تجربه

آرمان ابتکار  -ریا(تپکو)کوثر آ

- یراق آوران نیرو دي- ازیستیر

یر توانگیران پوالدین برق پارس
س ت

را
ی 

ان
ود

نا
  

    

 یافراگم باشد تا سیم از هر دودباید داراي  -نام سازنده و سطح مقطع سیم مورد نظر حک شده باشد

باید براي  جهت پرس مغز فوالدي سیم غزي فوالديم -طرف بطور یکسان داخل شده و پرس شود

بندي یس نسوز جهت آغشته به گرآ ورپوش در دو طرف باشد دداراي  -ه گردد.اسپالیس کششی ارائ

واصل پرس با استفاده از عاج بندي روي سطح بیروین ف-نگ زدگی مغزي فوالد باشدو جلوگیري از ز

 مشخص گردد

 شاهین مفصل -قوي ساز نیرو

 تاکو

   
   

   
س  

الی
سپ

ا

پر
جم

)
-

ش
ش

ک
ی)
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 ١٢                 معاونت برنامه ریزي و مهندسی                                                                                           

   

جنس اشپیل -3-میکرون باشد 86زه روکش گالوانی-2-ه باشدالوانیزگجنس شگل و مهره فوالد -1

اي رویه ارد-5 -نده بصورتی که از قطر آن کم نشود درج نام ساز -4- باید استیل ضد زنگ نگیر باشد

  ب ظاهري دیگرنبود هرگونه خلل، فرج و تر و عی -6-و قوس صاف باشند

یراق نیروي - قوي ساز نیرو

- یراق گستر سپاهان راد- شایان

توان پارس کوثر -وتاک

ده سازان فرآور-آریا(تپکو)

 شایان

   

شگ
ی

شم
چ

ه 
هر

 م
 و

ل
  

  

رج نام سازنده بصورتی که د - 3-میکرون باشد 86زه روکش گالوانی-2-لوانیزه باشدجنس فوالد گا-1

  فرج لل وخنبود هرگونه -5-ر آن کم نشود از قط

  فرآورده سازان شایان

 یراق نیروي شایان

  

ي
 آ

ت
اک

س
  

  

 -3-میکرون باشد 55د گالوانیزه با روکش جنس پیچ فوال -2-باید آلیاژ مس باشد ینالترم جنس- ١

رج د -4-باشد. 20، باید  20و براي ترمینال نمره  13قطر سوراخ ترمینال براي اتصال به کفشک باید 

 نام سازنده بر روي تجهیز باید انجام شود

 قوي ساز نیرو

ل یراق گستر
نا

می
تر

س 
ران

ت
  

  

داکرومات  یدپیچ ها با-3-ید استیل ضد زنگ باشدجنس اشپیل با- 2-لومنیوم باشدد از آبدنه بای-1

رك خوردگی ومنفذ ت-باشد سالم و نوو فاقد پلیسه-5-میکرون باشند 55یا گالوانیزه با ضخامت 

  شده باشد نام سازنده باید بر روي آن حک -7-باشد 226تا  70ناسب سایز سیم م -6باشد

  قوي ساز نیرو

  گستر یراق

پ   تاکو
لم

ک

   
   

   
ز  

وی
آ

ر 
شا

(ف

 قوي ساز نیرو  اید بر روي ان حک شودنام سازنده ب-2-ز فوالد گالوانیزه باشدپیچ و مهره و بدنه بست باید ا-1

ت تاکو
بل

یو
  

  

داقل ضخامت ح-2یچ ها مناسب باشد که مهره ها بدون لقی و درگیري بسته شوندکیفیت دنده پ-1

واشر فنري و  براي هر پیچ -4بر روي تجهیز حک شود دینام سازنده با-3یکرون استم 85لوانیزه اگ

 اراي شیار و عاج مناسب جهت درگیري با شیم مهار باشد.د-5واشر تخت داشته باشد.

 قوي ساز نیرو

 یراق گستر

 یراق نیروي شایان

   
ت  

بل
ي 

تر

ه 
س

پ 
لم

(ک
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 ١٣                 معاونت برنامه ریزي و مهندسی                                                                                           

   

رزوه ها دو پهن  -3-میکرون باشد 56یزه باید مت گالوانضخا -2- میلیمتر باشد 16قطر پیچ باید -1

 -6-ر روي بدنه حک شده باشدبنام سازنده  -5–عاري از هرگونه براده و گرفتگی باشد -4 -نباشد

  کیفیت دنده ها باید بگونه اي باشد که پیچ دچار لقی نباشد.

قوي ساز -فرآورده سازان شایان

رمان ابتکار آ-یراق گستر-نیرو

- راق گستر سپاهان رادی-تیرازیس

-اکوت -توان پارس کوثر آریا(تپکو)

-صنایع دفاع-یراق آوران نیرو دي

 یراق نیروي شایان

ه 
هر

 م
چ

پی
   

   
   

   

ی
وک

خ
م 

د
  

  باشد سالم و نو-3-باشد درج شدهنام سازنده و نمره سیم  -2-استیل ضد زنگ باشد اشپیلجنس -1

  وي ساز نیروق -راق گستری-تاکو

ت 
ها

ب 
کا

ر

ی 
س

 م
ن

الی
  

ر اساس ب -2سیم گرفتن قرار محل و سطح روي منفذ و حفره - خوردگی ترك - پلیسه نداشتن-1

  جنس اشپیل استیل ضد زنگ باشد -3-باشددفتر مهندسی طراحی مورد تائید 

  اکوت-راق گستری-قوي ساز نیرو

و 
ی 

س
 م

ن
الی

ت 
ها

ی
وم

نی
وم

آل
  

  شدسالم و نو با-3-شده باشد نام سازنده و نمره سیم درج -2-نس اشپیل استیل ضد زنگ باشدج-1

  یراق گستر

  قوي ساز نیرو

ن 
الی

ت 
ها

ب 
کا

ر

ی
وم

نی
وم

آل
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 ١٤                 معاونت برنامه ریزي و مهندسی                                                                                           

   

 روکشدار) سیموسط(تالت فشار مآیراق  -7

 نام کاال سازندگان مورد تائید کارشناسی کاال –مالحظات کنترلی 

ز اباید  لومنیومیات غیر آتمامی قطعتوجه: با توجه به شرایط محیطی استان خوزستان با خورندگی نمکی و شیمیایی باال، 

  باشد. A316استیل 

  پاسارگاد- آراد کاوش پی  ر اساس مشخصات فنی مورد تائید دفتر مهندسی باشدب-نو و سالم باشد

 تاکو

  

 کلمپ انتهایی 

لی پداراي روکش  -2-د از جنس فوالد فنري گالوانیزه باشندمفتول ها یای-1

 -4-نده سطح مقطع باشنداراي برچسب رنگی نشان دهد-3اتیلنی باشند. 

  ابعاد ان بر اساس مشخصات فنی مورد تائید دفتر مهندسی باشد

 آراد کاوش پی

 ابتکار شبکه توس رعد

باندینگ مقره 

  سیلیکونی

  کلمپ آویز   آراد کاوش پی  بر اساس مشخصات فنی مورد تائید دفتر فنی مهندسی باشد

 اتصال درست به دندانه ها باید داراي زاویه و ارتفاع مناسب جهت -1

ساس مشخصات ابعاد بر ا  -2کیلو ولت باشند 33هادي روکشدار 

اور کباید داراي  -3-فنی مورد تائید دفتر مهندسی باشد

  باشد. uvپالستیکی  مقاوم در برابر اشعه 

  آراد کاوش پی

(دو طرف دندانه و یک طرف 

  دندانه)

  پاسارگاد 

  

  

  کلمپ ارتباط خط

  آراد کاوش پی  تائید دفتر فنی مهندسی باشد بر اساس مشخصات فنی مورد

ماهه  6پاسارگاد(مهلت 

جهت دریافت گواهی 

مطابقت با استاندارد 

  تولید)

  

  

  کلمپ سر خط 
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 ١٥                 معاونت برنامه ریزي و مهندسی                                                                                           

   

 هاقطع کننده -8

 نام کاال سازندگان مورد تائید کارشناسی کاال –مالحظات کنترلی 

 ریکلوزر  نیرومانا  مطابق مشخصات فنی مورد نظر طراح و تائید شده دفتر مهندسی

  آشکار ساز خطا بهین تجربه-رین کلید پارسآ  مطابق مشخصات فنی مورد نظر طراح و تائید شده دفتر مهندسی 

  مطابق مشخصات فنی مورد نظر طراح و تائید شده دفتر مهندسی
  توان ره صنعت

  )ELGINنوآوران برق اریا(

  

  هوایی کلید گازي

ئید شده دفتر مهندسیمطابق مشخصات فنی مورد نظر طراح و تا   )السويراي( آراي نیرو 
کلید گازي تابلویی          

  ( درحال تکمیل)
ر ه وندوبود توانند با ارائه مدارك و مستندات جهت ورتوجه: تولید کنندگانی که در این زمینه فعال هستند می

  .لیست اقدام نمایند

ر مهندسیمطابق مشخصات فنی مورد نظر طراح و تائید شده دفت را نیرو راي)(آهیوندا   

دژنکتور  تابلویی           

  ( درحال تکمیل)
 ره وندوبود توانند با ارائه مدارك و مستندات جهت ورتوجه: تولید کنندگانی که در این زمینه فعال هستند می

  .لیست اقدام نمایند

 ازنوع قابل تنظیم جریان باشدباید  -1

کاوهالکترو  -آماد برق سپهر  

پارس -شارین پارس(شیلیران)

  CHINT -حفاظ

 )نیرو تجهیز توان –(چیره نیرو توان 

ایستا  -را نیرو راي)(آهیوندا

افشید -توان صنعت

پارس نیرو -)sigmaالکتریک(

                           رسان  

       کلید اتوماتیک        

  آمپر) 800(تا 
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 ١٦                 معاونت برنامه ریزي و مهندسی                                                                                           

   

وشنایی نوع ربراي مصارف  -2-لو آمپرکی 10قدرت تحمل اتصال کوتاه  -1

B بازیافتی نباشد( نباید  بوده و از مواد آمید یپل ایدب بدنه-3-باشد

داراي نشانگر قطع و وصل بر -4- بوي پالستکی سوزانده شده بدهد)

راتی و مشخص بودن دیاگرام رله بر حمجهز به رله -5-روي بدنه کلید

 روي بدنه فیوز

 هرالمان صنعت برتر سپ-سانیر

پارس -)sigmaافشید الکتریک(

-پارس نیرو رسان-حفاظ(فانال)

شارین پارس  -الکترو کاوه

  - ایستا توان  -زاویر -(شیلیران)

CHINT) نمایندگی چیره نیرو توان

کوپ - نیرو تجهیز توان) –

  زماپارس توان آ-فارسیان

  هیوندایی)آرین نیرو(-

  (CIE)ایرانیان اروند

  

  

  

  

  

  

  کلید مینیاتوري

 ولت باشد 220بوبین  داراي -1

پارس نیرو  -آماد برق سپهر

پارس -الکترو کاوه -)  LS(رسان

  شارین پارس -فانال)حفاظ(

CHINT) نیرو  –چیره نیرو توان

  -هیوندا)آرین نیرو( -تجهیز توان)

 - ایستا توان صنعت-

  

  

  

  

  کنتاکتور

  

ي رودترمینال و -2-مپر باشدکیلو آ 8قطع اتصال کوتاه متقارن  جریان نامی-1

 1116زشی خحداقل فاصله -3باید داراي کلمپ بی متال باشد  روجیو خ

نام -5- چ و مهره ها باید استیل ضد زنگ نگیر باشدجنس فنر و پی -4-میلیمتر

می سازنده، تاریخ ساخت، تاریخ تولید، شماره سریال، جریان نامی و ولتاژ نا

بزرگ -کوچکرایش چترك هاي مقره باید یکی در میان آ -6حک شده باشد

مه مسی باید بر اساس استاندارد و متناسب با جریان سطح مقطع تس -7-باشد

له کوتاه کننده قوس باشد ات اوت فیوز باید الزاما داراي میک -8-کات اوت باشد

  مربوطه منفک باشدمهره محدب و نباید از 

 آرانیروسپاهان

 دالمن

کات اوت فیوز 

  سرامیکی
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 ١٧                 معاونت برنامه ریزي و مهندسی                                                                                           

   

لم و نو بودن کلید و سا-2-و مدل بر روي بدنهنام سازنده و تاریخ ساخت -1

نقره اندود بودن  -3-مرغوب بودن کاالي بکار رفته شامل مقره و پیچ و مهره

فاصله خزشی مقره -5 -مرغوب بودن فنر تیغه جداساز -4-محل اتصال تیغه ها

اید توسط کابلشو فول بی متال اتصال به شبکه ب- 6-میلیمتر باشد 1116حداقل 

 40*5د مسی باید پسطح مقطع -7-سطح مقطع سیم جمپر باشدمناسب با 

  -باشد

  نیرو کلید

  دالمن

  

کلید جدا کننده غیر 

قابل قطع زیر بار  

  فشار متوسط)(

ترمینال ورودي  -2-مپر باشدلو آکی 8متقارن  جریان نامی قطع اتصال کوتاه-1

 1116داقل فاصله خزشی ح-3باید داراي کلمپ بی متال باشد  خروجیو 

نام -5- یچ و مهره ها باید استیل ضد زنگ نگیر باشدجنس فنر و پ -4-میلیمتر

می سازنده، تاریخ ساخت، تاریخ تولید، شماره سریال، جریان نامی و ولتاژ نا

بزرگ -کی در میان کوچکیرایش چترك هاي مقره باید آ -6حک شده باشد

ب با جریان اید بر اساس استاندارد و متناسبسطح مقطع تسمه مسی  -7-باشد

له کوتاه کننده قوس باشد ات اوت فیوز باید الزاما داراي میک -8-کات اوت باشد

 مربوطه منفک باشدمهره محدب و نباید از 

 دلتا سازان سپاهان

 دالمن-نیرو کلید پارس

  رانیرو سپاهانآ -تابان نیرو

  هاي نوین افراسامانه

 

  

  

کات اوت فیوز       

  سیلیکونی

  

- اشدلیاژ نقره بآ جنس المان اصلی -K-2) نوع تندکار باشد(نوعفیوز باید از-1

ل فیوز( از حداقل طول ک -4-کشش فوالد ضد زنگ باشد جنس سیم تحت -3

  .میلیمتر باشد 750سر کالهک دکمه اي تا انتهاي سیم قابل  انعطاف) باید 

 آرانیرو سپاهان- دالمن

 آذر فیوز-اصفهان فشار قوي
 33لینک فیوز 

  کیلوولت

 کیان بسپار صفاهان  بر روي بدنه رج نام سازندهد -2-سیلیکون باشد جنس کاور -1
  کاور کات اوت فیوز

 پارس حفاظ(فانال)  بر اساس مشخصات فنی مورد تائید دفتر فنی مهندسی باشد

 )ETIایستا توان صنعت(

 (CIE)ایرانیان اروند

  

  کلید محافظ جان    

فنی مهندسی باشدبر اساس مشخصات فنی مورد تائید دفتر    فیوز کاردي پارس حفاظ 
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 ١٨                 معاونت برنامه ریزي و مهندسی                                                                                           

   

کیلو  50صال کوتاه تا قدرت قطع ات -2آمپر 200با قابلیت نصب فیوز تا  -1

  -آمپر

  پارس حفاظ(فانال)-زاویر
  کلید فیوز گردان

 پارس حفاظ(فانال)  باشند 22*58باید سایز  -1

فیوز سیلندري و پایه 

                   فیوز

  فیوز کریر)(

خصات فنی مورد تائید دفتر فنی مهندسی باشدبر اساس مش   رله حفاظتی    نیرو صنعت پارس 

    

 ترانسفورماتور -9

 نام کاال سازندگان مورد تائید کنترلی کاال –مالحظات فنی 

 مطابق مشخصات فنی مورد نظر طراح و تائید شده دفتر مهندسی

 کیان ترانسفو

 ایران ترانسفو(ري)

 ایران ترانسفو(کوشکن)

       رانسفورماتور هواییانواع ت

  KVA 1250)(تا 

  بر روي بدنه دهدرج نام سازن -2-سیلیکون باشد جنس کاور -1
کیان بسپار -درود کلید

سامانه هاي نوین افرا-صفاهان  

  

  کاوربوشینگ ترانس

 م تلفاتانواع ترانسفورماتور ک  آریا ترانسفو شرق مطابق مشخصات فنی مورد نظر طراح و تائید شده دفتر مهندسی

 7با ضخامت حداقل  12 ناودانی نمره-2-ک نام سازنده الزامی استح-1

سوراخکاري -4-میکرون 86نیزه حداقل ضخامت گالوا -3-میلمیتر

 و فرهح - خوردگی ترك -  پلیسه نداشتن-5-باید در یک راستا باشند

  ترانس الزامی است. سکوي روي منفذ

 یراق صنعت سپاهان افرا-تاکو

جربه تبهین -ر تیرازیسآرمان ابتکا

- وي ساز نیروق-پارسیان تجهیز-

یراق -پارسه -صنایع دفاع دزفول

توانگران -گستر سپاهان راد

برق صنعت -پوالدین برق پارس

 رآورده سازان شایانف-ساالر

  

  

  سکو ترانس
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 ١٩                 معاونت برنامه ریزي و مهندسی                                                                                           

   

    ایرانول شرکت نفت ایرانول -صدراخیابان مال-یدان ونکم-تهران 86600428-021

  روغن ترانس

  

  

  نیرو تبادل شکوفایی دوم خ-هرك صنعتی نوآورانش -زنجان 09123410292

  تامین روانکار دایان  -ك هشتم-پیروزان جنوبی خ -هرمزان خ -هرك غربش -تهران 88564000-021

  ارم شیمی آذربایجان 14واحد-54پالك-خ زیبا-خ شریعتی–تهران  22885362-021

  

  تجهیزات حفاظتی و خازن -10

 نام کاال ندگان مورد تائیدساز آدرس تلفن

021-88882956 12واحد-15پالك -ن یکمخیابا—خیابان گاندي-تهران    خازن فشار ضعیف پرتو خازن 

021-88882956 12واحد-15پالك -ن یکمخیابا—خیابان گاندي-تهران    خازن فشار متوسط  پرتو خازن 

  رله حفاظتی اضافه جریان  حیات صنعت البرز  

 

 فازي اسپیسر بینو مقره  -11

 نام کاال سازندگان مورد تائید مالحظات کنترلی و کارشناسی کاال

  کاور مقره سوزنی کیان بسپار صفاهان  بر روي بدنه درج نام سازنده -باشد دکمه نصباراي د -2-سیلیکون باشد جنس کاور -1

یلیکون با پوشش س قطر راد -3–باشد 1قل حدا s/pنسبت  -2-میلیمتر  1240: حداقل فاصه خزشی-1

 فاصله خزندگیطول  -6-یکی درمیان بزرگ و کوچک باشد. ك هاارایش چتر-5- میلیمتر 22حداقل 

  باشند. گالوانیزه قسمت هاي فوالدي -8- 70 قاومت مکانیکیم -7-میلیمتر باشد. 320حداقل 

رود د -سامانه هاي نوین افرا 

-را نیرو سپاهانآ -کلید برق

سپار ب-پلیمر عایق اسپادانا

  یرو کلید پارسن- ه الوندساز

  

مقره سیلیکونی 

  (کششی)آویزي

بودن نو وسالم  -3-رنگ بر روي مقره یکنواخت باشدلعاب قهوه اي  -2-بر اساس استاندارد ابعاد -1

بر روي مقره تاریخ ساختو ج شماره سریال در -4-بر روي مقرهدرج نام سازنده مقره و   
 مقره سازي ایران

 33و  11مقره مهار

  سرامیکی لوولتیک
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 ٢٠                 معاونت برنامه ریزي و مهندسی                                                                                           

   

 -3-وچک و بزرگ باشندکیکی در میان  ارایش چترك ها -2- میلیمتر 500: حداقل فاصه خزشی -1

 بر روي بدنه مقره تاریخ تولیدو  درج نام سازنده
  تابان نیرو

  درود کلید برق

مقره پشت کات اوت 

  (ساپورت)فیوز

  

پایینی قطر فیتینگ  -3 –باشد  1,2قل حدا s/pنسبت  -2-میلیمتر  1240: حداقل فاصه خزشی-1

یکی  آرایش چترك ها-5-میلیمتر 36با پوشش سیلیکون حداقل  طر رادق -4-میلیمتر 48حداقل 

ل اتکا در بین مح ضلعی 6قطر - 7-سانتی متر  6حداقل  یچپطول  -5درمیان بزرگ و کوچک باشد.

برند درج  -9-میلیمتر باشد. 320حداقل  یندگفاصله خزطول  -8-میلیمتر باشد 57ضلع برابر حداقل 

  سال از تاریخ ساخت گذشته نباشد. 2که حداکثر  سازنده و تاریخ ساخت

  سامانه هاي نوین افرا

  آرا نیرو سپاهان

  درود کلید برق

  نیرو کلید

  بسپار سازه الوند

  پلیمر عایق اسپادانا

  

مقره سیلیکونی 

  (سوزنی)اتکایی      

  

 قدرت مکانیکی -3-میلیمتر  1500حداقل  اصله خزشیف -2-ر روي دنه درج نام سازنده -1

 kN 9کشش حداقل 

درود -سامانه هاي نوین افرا

  بهین تجربه -کلید برق

  

  اسپیسر بین فازي

  

 برقگیر -12

 نام کاال سازندگان مورد تائید آدرس تلفن

102-33804393  

  
  پارس  ارسانتقال برق پشرکت - 20خ-صفهان شهرك صنعتی محمود آبادا

  KV 11و KV36سیلیکونیبرقگیر 

 KA10 
  برقگیر پایا  دکتر حسابی خ -صفهان شهرك صنعتی دولت آبادا 031-34412770

102-33804393 ارسشرکت انتقال برق پ- 20خ-صفهان شهرك صنعتی محمود آبادا    KA10و  KV36برقگیر سیلیکونیکاور  برقگیر پارس 

35722483-103   کیان بسپار صفاهان 54پ     –فرعی چهارم  -خ چهارم-شهرك صنعتی جی -اصفهان 
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 ٢١                 معاونت برنامه ریزي و مهندسی                                                                                           

   

 لوازم اندازي گیري -13

    

 نام کاال سازندگان مورد تائید آدرس تلفن

5413468-051 379شماره  -هفتم خ -لوار صنعتب -هرك صنعتی توسش-مشهد    نوین هریس 
 

071-37439210 ترانسفورماتور جریان   نیرو ترانس  جاده ترکان 3یلومتر ک -شریف آباد چهار راه –شیراز  

  مگ الکتریک  4خیابان - فالمک شمالی خ-هرك غربش -تهران 021-88365595

31مارهش-غربی 26-خ - عالمه جنوبی خ -سعادت آباد—تهران  81704300-021   الکترو پژاك آرین 

  نیرو ترانس جاده ترکان 3یلومتر ک -چهار راه شریف آباد –شیراز  37439210-071
  ترانسفورماتور ولتاژ

 )outdoorفشار متوسط(

37439210-071   نیرو ترانس جاده ترکان 3یلومتر ک -چهار راه شریف آباد –شیراز  
ترانسفورماتور اندازه گیري 

  )MOF(مرکب

88878888-021 1 پ-زکوچه رو-توانیر خ-یابان ولی عصرخ -تهران     آزماالکترونیک افزار 

 

  کنتور دیجیتال تک فاز
021-77613656 250اختمانس- ین خیابان هدایت و منوچهريب-سعدي شمالی خ-تهران    الکترو کاوه 

35412240-021 370پ -لوار صنعتب -1ازف -هرك صنعتی طوسش -مشهد    بهینه سازان توس 

15پالك -از نیایش ترباال-لوار اشرفی اصفهانیب-تهران 051-44828350   پارس توان ازما 

35414390-051   توس فیوز  375رهشما - لوار صنعتب-هرك صنعتی طوسش-مشهد 

35412240-021    بهینه سازان توس 370پ -نتهاي بلوار صنعتا -1ازف -هرك صنعتی طوسش -مشهد 
 

  کنتور دیجیتال سه فاز

  

35414390-051 753ه شمار- لوار صنعتب -هرك صنعتی طوسش -مشهد    توس فیوز 

88878888-021  الکترونیک افزار آزما 1پ -زکوچه رو-توانیر خ-یابان ولی عصرخ -تهران 
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 ٢٢                 معاونت برنامه ریزي و مهندسی                                                                                           

   

 فشار ضعیف یراق آالت شبکه -14

    

 نام کاال سازندگان مورد تائید آدرس تلفن

88614984-021 10پ  -بهار دوم ك -هار راه شیرازچ - مالصدرا خ -یدان ونکم-تهران     بهین تجربه 

  قوي ساز نیرو ساختمان کاوه-ي دانشکده دامپزشکیروبرو- يخیابان آزاد -تهران 021-66593150 میله گراند (ارت)فوالدي گالوانیزه

95022356-031   تاکو 84175344ندوق پستی ص -خمینی شهر –اصفهان  

12وي آرام، شمارهک-نیک روش فرد خ -خ شادمهر-خ ستارخان-تهران  66593150-021   میله گراند مسی  ده سازان شایانفرآور 

3482385-0132   یراق نیروي شایان خ نیستان-گلستان خ-هرك صنعتی شفتش-رشت 

058-37217741   تسمه ارت فوالدي  اذین فوج  هرك صنعتی اسفراینش-اده سنخواستج-سفراینا-خراسان شمالی 

سیم گراند فوالدي کم مقاومت   رق ایرانتوسعه ب  8واحد-163پالك -لوار دریاب-عادت آبادس -تهران  88699302-021

021-88614984  گالوانیزه   بهین تجربه  10پ  -بهار دوم ك -رازچهار راه شی -خ مالصدرا -میدان ونک-تهران 

  فسنجانپیشرو ر   38266670- 035

   قوي ساز نیرو ساختمان کاوه-ي دانشکده دامپزشکیروبرو- يخیابان آزاد -تهران 66593150-021

  یز کابل خود نگهدارکلمپ آو

  

  

  

 

021-56585697   یراق خود نگهدار شبکه  زواره اي  شهرك صنعتی-یاربطرف شهر-ه راه آدرانس-جاده ساوه 

  نگین پروژه پاسارگاد  دیسفر-کرج-البرز  36601020-026

بلوار استخر-هرك منظریهش-اده مالردج-کرج  09122634681   تانیران*** 

88614984-021   بهین تجربه  10پ  -بهار دوم ك -رازچهار راه شی -خ مالصدرا -ونکمیدان -تهران 

  نتکو  کمالزاده خ-بان رباط ماشینلوار شورا، انتهاي خیاب-کرج کمالشهر  34763216-026

   قوي ساز نیرو ساختمان کاوه-ي دانشکده دامپزشکیروبرو- يخیابان آزاد -تهران 66593150-021

  انشعاب کلمپ

  

  

  

  

  

  نگین پروژه پاسارگاد  دیسفر-کرج-البرز  36601020-026

  دانش اتصال کابل)(ENSTO  21پالك -11گوچه-میرعماد خ-مطهري خ-تهران  88544772-021

88614984-021   بهین تجربه  10پ  -بهار دوم ك -رازچهار راه شی -خ مالصدرا -میدان ونک-تهران 

بلوار استخر-هرك منظریهش-اده مالردج-کرج  09122634681   تانیران*** 

  نتکو  کمالزاده خ-ي خیابان رباط ماشینلوار شورا، انتهاب -کرج کمالشهر  34763216-026

  فرآورده سازان شایان  12وي آرام، شمارهک-نیک روش فرد خ -خ شادمهر-خ ستارخان-تهران  66593150-021
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  نگین پروژه پاسارگاد  دیسفر-کرج-البرز  36601020-026

  ودنگهدارکلمپ انتهایی کابل خ
  نتکو  کمالزاده خ-ي خیابان رباط ماشینر شورا، انتهابلوا-کرج کمالشهر  34763216-026

  خزر گستر قائم شهر  385، ص.پ: 11قائم شهر، جاده کیا کاله، شهرك صنعتی سنگ تاب، پالك   3173160-0123

021-56585697 واره ايز  شهرك صنعتی-بطرف شهریار-ه راه آدرانس-جاده ساوه    راق خود نگهدار شبکهی 

  کلمپ انشعاب روشنایی  نتکو  کمالزاده خ-خیابان رباط ماشین وار شورا، انتهايبل-کرج کمالشهر  34763216-026

  دانش اتصال کابل)(ENSTO  21پالك -11گوچه-میرعماد خ-مطهري خ-تهران  88544772-021

11پالك -13هکوچ-یابان  میرعمادخ-یابان مطهريخ -هرانت-ایران  88744199-021     شاهین مفصل 

  

  

  

  کابلشو

  (فقط با روکش قلع مورد قبول است)

021-56392331  

  

  

  139قطعه-18سرو  خ-هرك صنعتی نصیر شهرش-رباط کریم

(موقت تا دریافت تائیدیه اکو

ماه از تاریخ  6توانیر به مدت 

)1/7/97(  

  کلوته  بیستم بانخیا-قابل پاالیشگاهم-هرانت-جاده اصفهان—اصفهان 031-33807761

  قوي ساز نیرو ساختمان کاوه-دانشکده دامپزشکی روبروي- اديخیابان آز -تهران  66593150-021

  دانش اتصال کابل)(ENSTO  21پالك -11گوچه-میرعماد خ-مطهري خ-تهران  88544772-021

  پارسیان تجهیز  3واحد-355الكپ-قابل پمپ بنزینم -سهروردي شمالی خ-تهران  88407878-021

    قوي ساز نیرو  ساختمان کاوه-ي دانشکده دامپزشکیروبرو- يخیابان آزاد -تهران 66593150-021

  

  کلمپ بی متال

  

11پالك -13کوچه-یابان  میرعمادخ-یابان مطهريخ -هرانت-ایران  88744199-021   شاهین مفصل 

88614984-021   بهین تجربه  10 پ -دوم ك بهار -هار راه شیرازچ -مالصدرا خ -یدان ونکم-تهران 

021-56585697   یراق گستر  زواره اي  شهرك صنعتی-یاربطرف شهر-ه راه آدرانس-جاده ساوه 

    قوي ساز نیرو  ساختمان کاوه-ي دانشکده دامپزشکیروبرو- يخیابان آزاد -تهران 66593150-021

  

  کلمپ ارتباط خط کابل خود نگهدار

  

  

  دانش اتصال کابل)(ENSTO  21پالك -11وچهگ-خ میرعماد-خ مطهري-تهران  88544772-021

  نتکو  کمالزاده خ-ي خیابان رباط ماشینر شورا، انتهابلوا-کرج کمالشهر  34763216-026

  تانیران***  بلوار استخر-هرك منظریهش-اده مالردج-کرج  09122634681

  نگین پروژه پاسارگاد  دیسفر-کرج-البرز  36601020-026

88614984-021   بهین تجربه  10پ  -بهار دوم ك -رازچهار راه شی -خ مالصدرا -ان ونکمید-تهران 

021-56585697   یراق خود نگهدار شبکه  زواره اي  شهرك صنعتی-یاربطرف شهر-ه راه آدرانس-جاده ساوه 

   قوي ساز نیرو - اختمان کاوهس-وبروي دانشکده دامپزشکیر- یابان آزاديخ -تهران 66593150-021
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88614984-021   دنگهداردرپوش کابل خو  بهین تجربه  10پ  -بهار دوم ك -رازچهار راه شی -خ مالصدرا -میدان ونک-تهران 

  نتکو  کمالزاده خ-ي خیابان رباط ماشینر شورا، انتهابلوا-کرج کمالشهر  34763216-026

                        سیم مهار         صنایع دفاع  نب اداره داراییج-یابان داد گستريخ-دزفول  42422120-061

  یراق آوران پویا  43پالك-وچه زاهدانک-اورمان خ-شهید مطهري خ -تهران  021-88822601  )12,5و10(گالوانیزه گرم بدون جوش با قطر

  میله مهار  صنایع دفاع  نب اداره داراییج-یابان داد گستريخ-دزفول  42422120-061

88614984-021   صفحه زمین با پوشش گالوانیزه  بهین تجربه  10پ  -بهار دوم ك -هار راه شیرازچ -مالصدرا خ -میدان ونک-تهران 

95022356-031    تاکو 84175344ندوق پستی ص -خمینی شهر –اصفهان  

56585697-021  بس بار کانکتور   یراق گستر  زواره اي  شهرك صنعتی-یاربطرف شهر-ه راه آدرانس-جاده ساوه 

 قوي ساز نیرو اختمان کاوهس-دامپزشکی دانشکده روبروي- یابان آزاديخ -هرانت 66593150-021

    قوي ساز نیرو ساختمان کاوه-ي دانشکده دامپزشکیروبرو- يخیابان آزاد -تهران 66593150-021

  صنایع دفاع دزفول  نب اداره داراییج-یابان داد گستريخ-دزفول  061-42422120  انواع واشر مربع

021-56585697   یراق گستر  زواره اي  شهرك صنعتی-یاربطرف شهر-ه راه آدرانس-جاده ساوه 

12وي آرام، شمارهک-نیک روش فرد خ -خ شادمهر-خ ستارخان-تهران 66021171-021   راك فرآورده سازان شایان 

3482385-0132   یراق نیروي شایان  خ نیستان-گلستان خ-هرك صنعتی شفتش-رشت 

    قوي ساز نیرو اختمان کاوهس-دانشکده دامپزشکی وبروير- ابان آزاديخی -تهران 66593150-021

  وینچ کلمپ
  پرخش  ارگاه قالب سازي و تولیدي پرخشک-لوار بهشتب- همدان  09181114933

    صنایع دفاع  نب اداره داراییج-یابان داد گستريخ-دزفول  42422120-061

  

  سانتی 50سانتی و  25جلوبر 

  

  

  برق صنعت ساالر  4نگل افشا خ-لوار بهارستانب-هرك صنعتی شمس آبادش -تهران  56233532-061

021-56585697   یراق گستر  زواره اي  شهرك صنعتی-یاربطرف شهر-ه راه آدرانس-جاده ساوه 

  پارسه  مطبقه سو-اختمان حکیمس - هار راه فلسطین چ-اصفهان  32229685-031

  قوي ساز نیرو ساختمان کاوه-کده دامپزشکیدانش روبروي- اديخیابان آز -تهران 66593150-021

95022356-031     تاکو 84175344ندوق پستی ص -خمینی شهر –اصفهان  

  پیچ شکاف دار مسی

  

  قوي ساز نیرو ساختمان کاوه-دانشکده دامپزشکی روبروي- اديخیابان آز -تهران 66593150-021

021-56585697   یراق گستر  زواره اي  صنعتی شهرك-یاربطرف شهر-ه راه آدرانس-جاده ساوه 
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 لوازم روشنایی -15

    

 نام کاال سازندگان مورد تائید آدرس تلفن

    اصفهان آلومین       14واحد-چهارم طبقه -از سومف-رگ جهان نماا -یدان امام حسینم -اصفهان 32121645-031

  

  خیابانیچراغ

 (الکپشتی)

021-77603015   جار  339لقانی، شمارهاه طاباالتر از سه ر -تیخ شریع -تهران 

  آرم  ساختمان آرم -81الكپ-یدان شعاعم-قائم مقام فراهانی خ -تهران  88821313-021

  گلنور 9الك پ-شیخ صدوق اصفهان نبش بنبست الهیه خ -اصفهان  32201157-031

086-33553248 رقشایان ب روه صنعت شایان برقگ-یابان مبتکرانخ -3هرك صنعتی شماره ش -اراك      

  LEDچراغ

          (الزامات توانیر 

              -رعایت شود

  )سال 5گارانتی 

 گلنور   9الك پ-شیخ صدوق اصفهان نبش بنبست الهیه خ -اصفهان  32201157-031

 مبین کارما  4پ-ازنبن بست سرو -یدان قبام-لوار شهرزادب-اسدارانپ-تهران  22853032-021

 آرمان  282ماره ش-و بروي خیابان کوه نورر - بان شهید مطهريخیا –تهران   88849729-021

 مازي نور  135ك  پال-ینالی غربیز-یرزاییم-سهروردي شمالی –تهران   88523711-021

   نوید نیرو 10واحد -بقه سومط -اختمان ابراهیمس -خ فردوسی -اصفهان  09139105930

  (استارتر)ایگنایتور

  

  

0283-2848511   اوژن الکتریک  ن نظامیابتداي خیابا- عتی کاسپینشهرك صن-قزوین 

  راما الکتریک  5ط -42پ -ناهید غربی خ- وبروي پارك ملتر-ولی عصر خ-تهران 021-23543000

  نور کار الکتریک(گلنور) 9الك پ-شیخ صدوق اصفهان نبش بنبست الهیه خ -اصفهان  32201157-031

  ساعت نجومی شیوا امواج 2طبقه  -14 پ -دهقان ك شهید -لیخ فلسطین شما-تهران 88956738-021

  فتوسل شیوا امواج  16پالك - 39وچه ک-هار راه حمزه اصفهانیچ-هشت بهشت خ-اصفهان  32645687-031

 نوید نیرو 10واحد -بقه سومط -اختمان ابراهیمس -خ فردوسی -اصفهان  09139105930

    اصفهان آلومین 220پ-خ چهارم-1فاز  - هرك صنعتی مورچه خورتش -اصفهان 45642355-031

  

  المپ

  

  (پارس)شهاب توشه  49تهران میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، شماره   88823142-021

  نور افشان  11واحد-15ك پال-وچه عرفانک-یابان میرزاي شیرازيخ-تهران  021-88707131

021-88707337   نور صرام پایا  4واحد  16شماره -وچه عرفانک-میرزاي شیرازي خ-مطهري خ-تهران 

66593150-021     پایه چراغ خیابانی   قوي ساز نیرو  C وكبل-اختمان کاوهس-وبروي دانشکده دامپزشکیر -خیابان آزادي –تهران  

021-88614984  متري) 1,5(   بهین تجربه  10پ  -ومك بهار د -هار راه شیرازچ - مالصدرا خ -یدان ونکم-تهران 
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 آرش ترانس 297الك پ-ین خیابان ولیعصر و بلوار افریقاب -یابان ظفرخ-نتهرا 021-88790013
  باالست

 راما الکتریک  5ط -42پ -ناهید غربی خ- وبروي پارك ملتر-ولی عصر خ-تهران 021-23543000

32238436-061    عمود سازان جنوب 6بقه ط-اختمان پارسس- ش خیابان سعدينب—خیابان طالقانی-اهواز 

  پایه تلسکوپی

  

  

086-33553248  شایان برق روه صنعت شایان برقگ-یابان مبتکرانخ -3هرك صنعتی شماره ش -اراك  

 گلنور 9الك پ-شیخ صدوق اصفهان نبش بنبست الهیه خ -اصفهان  32201157-031

 پارتاك نور  4طبقه -اختمان جزیرهس-اصفهان خیابان وحید  031-36290580

 برق صنعت ساالر  4گل افشان خ-ر بهارستانبلوا-دهرك صنعتی شمس آباش-اتوبان تهران قم  56233532-061

    صنایع دفاع  نب اداره داراییج-یابان داد گستريخ-دزفول 42422120-061

  

  بازو چراغ روشنایی

66021171-021   فرآورده سازان شایان 12وي آرام، شمارهک-عد از چهار راه نصرت ب-شادمهر خ-ستارخان خ-تهران 

  بهین تجربه 3احد و -10پ  -بهار دوم ك-هار راه شیرازچ - مالصدرا خ -یدان ونکم-تهران 88614984-021

95022356-031   تاکو 84175344ندوق پستی ص -خمینی شهر –اصفهان  

  برق صنعت ساالر  4گل افشان خ-لوار بهارستانب-هرك صنعتی شمس آبادش-اتوبان تهران قم  56233532-061

3482385-0132   یراق نیروي شایان  3خ نیستان-گلستان خ-شهرك صنعتی شفت-رشت 
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 هاپایه -16

  نوع پایه نام سازنده مورد تایید شهر مدیر عامل تلفن همراه توضیحات

ایذه 11تعاونی  ایذه قربانی 09167836393 تایید صالحیت   

 

 

  H بتونی

 پاکند جنوب اهواز قنواتی 09161183303 تایید صالحیت

 پردیس بهبهان بهبهان ورزنده 09163710291 صالحیت تایید

 نیک تابان دز دزفول ناسوتی 09166416626  تایید صالحیت

 ویسی گل زرد بهبهان فتاحی نسب 09161711344 تایید صالحیت

 چهار تنگی ایذه ایذه چهار تنگی 09133822085 تایید صالحیت

  بتن رعدهموج  اهواز  ریاحی  09163081262 تایید صالحیت

 کارگاه محمودي اهواز محمودي 09166155856  تایید صالحیت

 ستون ساز جنوب دزفول صادق حبشی 09166135869  تایید صالحیت

 ارغوان  باغملک سلمانوندي 09166917905  تایید صالحیت

  سازه افزار فتح اندیمشک  رحیم خانی  09166464634 تایید صالحیت

 عروج راه خوزستان دزفول یزدان کیا 09163468799  تایید صالحیت

مسجد سلیمان 112تعاونی  مسجد سلیمان اکبري 09166168210  تایید صالحیت  

  تیر سازان سدید اصفهان ایزدي 09131184465  تایید صالحیت
 
 

 بتونی گرد

 کوشش  برق اصفهان اصفهان صالحی 8438527-021  تایید صالحیت

بیعر  09131545504  تایید صالحیت  بتون ربیع  یزد 

 پایه بتون ایستاتیس  یزد علی نژاد 09122524334  تایید صالحیت

 مجتمع تیر گرد محمودي  مهریز یزد  محمودي 09133521916  تایید صالحیت

 فارس تکاب  شیراز  قطمیري 09171118378  تایید صالحیت

 ستون ساز جنوب  دزفول  صادق حبشی 09166135869  تایید صالحیت

 هموتوان سپاهان اصفهان مهدیان 09131135549  صالحیت تایید
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دریافت  نند برايي داراي تائیدیه توانیر مجاز به ارائه تابلوهایی هستند که با رنگ سبز براي هر یک مشخص گردیده است. پیمانکاران محترم میتواتابلوها -17

 معاونت منابع انسانی مراجعه نمایند. – www.tavanir.org.ir لیست کامل تابلو سازان داراي تائیدیه توانیر به تارنماي 

تابلو سنجش و   نام شرکت

  توزیع

تابلو فشار 

  ضعیف ثابت

تابلو فشار 

  متوسط سنتی

تابلو فشار 

متوسط 

  کمپکت

تابلو فشار 

ضعیف 

  کشویی

تابلو فشار 

  متوسط کشویی

  شماره تلفن  پست کمپکت

  093033278396                انرژي پایاتوسعه 

   نیرو نهاد خوزستان
              

34427325-061  

  09161130329                مهندسی سینا صنعت تابلو

  09166421242                اروند نیروي دز

  09177133206                پیمان برق الکتریک فاز

  09166828189                آسیا بهین برق

  09163097568                جهان صنعت تابلو

 

  باشند.میهاي کنتوري تابلو سازان مندرج در جدول زیر فقط و فقط مجاز به ارائه تابلو –تابلو سازان بومی   -18

  نام شرکت ها  نام کاال

تابلو کنتوري تا توان 

   براي  kw 15 حداکثر 

  هر مشترك

رق ب        -ویا انرژي جنوب()پ -)09169828934رتو اندیشه کهن(پ -)09163797448آل عمران(

  - )09392921516ابلو(تایران صنعت  -)09166537437همگام تابلو( -)09168095343شهاب(

 -رق دز() ب -لیاي خلیج ماهشهر()  ع - تندیس تابلو() - )09163723173ایمن سازان هوشمند(

برق صنعت -)09163913641لو برق(آنزان تاب-صداقت کاران مهرورز()  -پارس صنعت 

  )09161152966()ماهه 3موقت (سیکا صنعت تاریانا -)09163717286سپاهان(
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  هاسرکابل - هامفصل -19

    

 نام کاال سازندگان مورد تائید آدرس تلفن

88847650-021 طبقه  -19پالك-خیابان مشاهیر-خیابان قائم مقام فراهانی -تهران 

 دوم شمالی

  پارس مفصل آسیا

)KV20- ر کابل حرارتی داخلی)س  

)KV20- ی)بل حرارتی بیرونسر کا 

 

  

  انواع سرکابل فشار متوسط

021-88544772 پالك  -کوچه یازدهم-خیابان میر عماد-خ شهید مطهري-تهران 

8واحد-3طبقه-21  
  دانش اتصال کابل

021-88744199 11پالك -13کوچه-یابان  میرعمادخ-یابان مطهريخ -هرانت-ایران    الکان(شاهین مفصل) 

021-88544772 پالك  -کوچه یازدهم-خیابان میر عماد-هید مطهريخ ش-تهران 

8واحد-3طبقه-21  

                         دانش اتصال کابل

  )m��120*1 -(سرد

  کیلو ولت 33مفصل

  

 بدنه کامپوزیت –  18

    

 نام کاال سازندگان مورد تائید آدرس تلفن

021-88708136 24پالك -15نخیابا—خیابان وزرا -تهران   ایمن ایستا 

  بدنه کامپوزیت
031-42290378 4پالك -یابان سومخ-هرك صنعتی کاوهش-جف آبادن-اصفهان    پویا گوهر افتاب 
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  برند معتبر سازندگان

  برند  سازنده  ردیف  برند  سازنده  ردیف

 TRS توان ره صنعت BBT 16  بهین تجربه  1

 MP مانه پرتو BBS 17  برق صنعت ساالر  2

 PAI پلیمر اسپادانا SD 18  صنایع دفاع  3

 PKS پرتو خازن TACO 19  تاکو  4

 CTL پارس مفصل اسیا G.N.C.O 20  قوي ساز نیرو  5

 GLG گلنور VOLTAGE 21  سامانه هاي نوین افرا  6

 RDS رهشاد CYO 22  یراق گستر  7

 ETI ایستا توان صنعت ANS 23  آرا نیرو سپاهان  8

 INDO KUPP کوپ فارسیان NETCO 24  نتکو  9

 YND یراق اوران نیروي دي SHILIRAN 25  شارین پارس ایرانیان  10

 F.S  فراورده سازان شایان  D.K 26  درود کلید  11

 SG  ساالر قطعه  27  همان  مقره سازي ایران  12

 DL  دالمن  S.H.M 28  شاهین مفصل  13

 F.S  فراورده سازان شایان  KL 29  کلوته  14

 MP پرتومانه  BSA 30  بسپار سازه الوند  15
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  شماره تماس سازندگان

ف
دی

ر  

دی شماره تلفن نام شرکت
ر

ف
 

 شماره تلفن نام شرکت

ف
دی

ر  

 شماره تلفن نام شرکت

ف
دی

ر
 

   
   

 شماره تلفن نام شرکت

67565736-021 شهاب جم 21  32383170- 024 رسا عماد 1 15194883-021 رسانا کابل 41   22025915-021 مانا نیرو 61 

88884078-021 آلوم کابل کاوه 22  88312700-021 کابل همدان 2 54783334-028 افق البرز 42   88313346-021 آرا نیرو راي 62 

39018603-021  توسعه آروین پارس 23  88565690-021 شهید قندي یزد 3 32021562-021 آلفا صنعت پارس 43   88507572-021 توان ره صنعت 63 

75296907-021 سیمکو 4 گلستان بافه سیم 24   0173-2735304   CHINT 88418997-021  64  33363936-031 کابل اختر 44 

49729254-021 زر کابل 25  32221919- 024 کابل کمان 5  77613656-021 الکترو کاوه 65 09173117787 سیمکان فارس 45 

36521833- 023 سپهر البرز 26  38266670- 035 پیشرو رفسنجان 6 22703720- 035 کیان کابل یزد 46   22027973-021 ایستا توان صنعت 66 

87520148-021 کابل مغان 27  66703051-021 تک 7   021-87133  پارس نیرو رسان  67  88885355-021 سیمکات 47 

44275263-061 کابل اهواز 28  35413277-051 کابل مشهد 8 44000663-021 راد سماء 48   32651316-031 سانیر 68 

 88956738-021 پارس حفاظ 69 35720590-031 شارین پارس 49 88842410-021 آماد برق سپهر 29  88914509-021 کابل متال 9

یراق صنعت  10

 سپاهان افرا
46892499-021  30 

گران پوالدین توان

 پارس
071-38322828 50 

       ورانیراق آ

 نیرو دي
021-885337807 70 

ارتباطات 

 پارسیان تجهیز
021-88407878 

فصلشاهین م 11  56585697-021 یراق گستر 71 95022356-031 تاکو 51 22981396-021 آراد کاوش پی 31  88744199-021 

 32229685-031 پارسه 72 65421612-021 تپکو 52 88614984-021 بهین تجربه 32  061-42422120 صنایع دفاع 12

رمان ابتکارآ 53 5623532-021 براق صنعت ساالر 33  021-66593150 قوي ساز نیرو 13  36601020-026 پاسارگاد 73 09177154049 

 44030073-021 آرین کلید  74 09111169032 خزر گستر 54 66021171-021 فراورده سازان شایان 34  0132-3482385 یراق نیروي شایان 14

فارسیانکوپ  55 363691200-051 ابتکار شبکه توس 35  09124040406 نواوران برق آریا 15  7272246-0351 زاویر 75  

 22867919-021 نیرو کلید پارس 76 66409993-021 دالمن 56 09128448425 ایرانیان اروند 36  021-44828350 پارس توان آزما 16

 32400639-051 کیان ترانسفو 77 34219170-041 اذر فیوز 57 38590286-031 اصفهان فشار قوي 37  071-37177251 نوین افرا 17

 22772310-021 بسپار سازه الوند 78   58 32884007-028 درود کلید 38  021-56417796 ایران ترانسفو 18

   79   59 33804393-021 برقگیر پارس 39  021-33981709 اسپادانا 19

20    40   60   80   
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"فهرست نمایندگی هاي مجاز"  

ف
دی

ر
  

 درسآ شماره تلفن  شگاهنام فرو  نام نماینده  نوع تجهیزات  نام شرکت

اعظم روبروي حسینیه-یابان طالقانیخ-اهواز 09161114317 تک الکتریک روشن افشار سیم و کابل سپهر البرز 1  

 سیم و کابل افق البرز 2
عظماروبروي حسینیه -یابان طالقانیخ-اهواز 09161114317 تک الکتریک روشن افشار  

بش پاساژ برقن-طالقانی خیابان-اهواز AEG 09161112310 منجزي  

 روشنایی گلنور 3
عظماروبروي حسینیه -یابان طالقانیخ-اهواز 09161114317 تک الکتریک روشن افشار  

061-42243721 روشنایی مهتاب محمود شوشی بین خ رسول و هجرت-جادسخ امام -دزفول   

بش پاساژ برقن-قانیخیابان طال-اهواز AEG 09161112310 منجزي کلیدمینیاتوري توس فیوز 4  

 برقگیر انتقال برق پارس 5

عبدالحمید   فتاحی 

 نسب
فتر برق صنعت فتاحی نسبد-متري 60بهبهان بین میدان استیل و  09163725711 برق و صنعت فتاحی  

061-42243721 روشنایی مهتاب محمود شوشی بین خ رسول و هجرت-جادسخ امام -دزفول   

فوالدین) (دز آلومین  محسن شوشی خیابان روستا-ت رقیهمیدان حضر-دزفول 09166418253   

  09161110013 برق نکاء رحمان گندزلو

 عمران بدیع خوزستان فرشید افشار
09161185388 

 
 

15واحد  -6طبقه  -51پ -یابان اردیبهشتخ-کیانپارس 09163233237 زراس کاران عبدالرسول   فتاح پور  

 

 

 

 

 

6 

 

ید پارسنیرو کل کات اوت- مقره   

 فتاحی نسب
فروشگاه برق صنعت فتاحی 

 نسب

 

09163725711 
  فتر برق صنعت فتاحی نسبد-متري 60بهبهان بین میدان استیل و 

نبش فردوسی-خیابان شریعتی-دزفول 09161410576 الکترو صنایع دز غالم حسین ریاحی  

خیابان روستا-رقیه میدان حضرت-زفولد 09166418253 آلومین   (دز فوالدین)  محسن شوشی  

1/58پالك - رقیش 5خیابان  -کیانپارس 09161185388 عمران بدیع افشار  

  09161110013 برق نکا رحمان گندزلو

061-42243721 روشنایی مهتاب محمود شوشی بین خ رسول و هجرت-جادسخ امام -دزفول   
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انی و چینی سازقرب خازن فشار متوسط و ضعیف پرتو خازن 7  B.S(برق صنعت) مسلم بین شریعتی و-خیابان طالقانی 32212513  

مسلم بین شریعتی و-خیابان طالقانی 32212513 (برق صنعت)B.S قربانی و چینی ساز ترانس جریان نوین هریس پویا 8  

9 
 

 یراق گستر
 یراق آالت شبکه

امیجنب منطقه انتظ- یابان جهادخ - ایذه –خوزستان  09163920921 الکترو تاور علی رضا باران پور  

15واحد  -6طبقه  -51پ -یابان اردیبهشتخ-کیانپارس 09163233237 زراس کاران عبدالرسول فتاح پور  

یابان فردوسی بین خ طالقانی و حرخ-دزفول 09163431429 الکترو صنعت برق   

061-42243721 روشنایی مهتاب محمود شوشی ین خ رسول و هجرتب-سجادخ امام -دزفول   

1/58پالك - رقیش 5خیابان  -کیانپارس 09161185388 عمران بدیع خوزستان فرشید افشار کلید گازي توان ره صنعت 10  

 المپ و چراغ شهاب توشه 11

احمد رضا سیاف 

 دزفولی
52پالك -ین طالقانی و عطاردب-بان سعدياخی-اهواز 0613221800 صنایع برق سعدي  

یاحیبابک ر درمانگاه رازي جنب- جاده شوشتر 1یلومتر ک-دزفول 09166410664 برق دز جنوب   

 سیم و کابل کابل متال 12
 روشن افشار

 
عظماروبروي حسینیه -یابان طالقانیخ-اهواز 09161114317 تک الکتریک  

 کوثر سپاهان (اختر) 13
 

 سیم و کابل

  امید شاه محمدي
 

 --- 

09161116882 

  
 

  09161114317   رروشن افشا

  09163233237  فتاح پور

061-42243721 روشنایی مهتاب محمود شوشی بین خ رسول و هجرت-جادسخ امام -دزفول   

نبش پاساژ برق-لقانیخیابان طا-اهواز AEG 09161112310 حجت منجزي سیم و کابل پیشرو رفسنجان 14  

دیدالکترو س محمود باغی سیم و کابل کابل همدان 15  35534501-061   

 مقره درود کلید 16
15واحد  -6طبقه  -51پ -یابان اردیبهشتخ-کیانپارس 09163233237 زراس کاران عبدالرسول فتاح پور  

061-42243721 روشنایی مهتاب محمود شوشی بین خ رسول و هجرت-جادسخ امام -دزفول   

17 

 نتکو

 

 

 

 یراق آالت شبکه

نبش پاساژ برق-نیخیابان طالقا-ازاهو AEG 09161112310 منجزي  

 ترمینال جدید آبادان 09161190373 دلتا فانوس مقدس

  06133792388 الکتریکی تعاون خسرجی

  06133773715 الکتریکی مزرعه مزرعه

 عمران بدیع خوزستان افشار یراق آالت شبکه  ارتباطات پارسیان تجهیز 18
 

09161185388 
 

یانور صرام پا 19   09166002297 ----  محمد رضا قائدي روشنایی 

061-32211237 دلتا فانوس مقدس کلید فشار ضعیف پارس حفاظ 20   

 خرید مستقیم از کارخانه نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد ترانس جریان و ولتاژ نیرو ترانس 21

061-01355345 توان الکترو سدید باغی سیم و کابل سیمکان 22   

 خرید مستقیم از کارخانه نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد مقره سرامیکی صدف گستر زنجان 23

 آریان نیرو راي      (نمایندگی هیوندا) 24
 محصوالت فشار

 ضعیف و متوسط
ینی سازچ- قربانی  

 برق صنعت

 

32214924-061  

 

مسلم بین شریعتی و-خیابان طالقانی  
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بک ریاحیبا درمانگاه رازي جنب- جاده شوشتر 1یلومتر ک-دزفول 42258110-061 برق دز جنوب   

افشار علی رضا روشن یراق آالت شبکه بهین تجربه 25 061- 32220835 تک الکتریک  عظماروبروي حسینیه -یابان طالقانیخ-اهواز   

 زراس کاران فتاح پور کات اوت فیوز دالمن 26
33366957 -

061 
6طبقه-ان اریاساختم-بش توحید شرقین-کیانپارس فلکه دوم  

 منجزي یراق آالت شبکه رهشاد الکتریک 27
AEG 

 
32216147-061 نبش پاساژ برق-لقانیخیابان طا-اهواز   

 

28 

 

 

 

 

 

 ایستا توان صنعت

 

 

 

 

 

 کلید

 

  عزیز پیشکار
 الکتریکی پیشکار

 
 

 

32219889-061  

 

  

7الك پ- کوچه شهداي مصباح-یبین مسلم و شریعت-بان طالقانیخیا-اهواز  

 

061-32222733 پرتو صنعت یدمان حسین پور  
ن نظامی و فردوسیبی-خیابان طالقانی –اهواز   

 

 برق و صنعت اکسین اقبال جم
09166423667 

 
روبروي بانک تجارت-وي مدرسک-یابان طالقانیخ-دزفول  

 

29 
 کلید ضعیف چیره نیرو توان

061-93332249 الکترو ژنکو ضرغام خیابان طالقانی-اهواز   

 روستا
زاگرس صنایع قطعات 

 الکترونیک
طبقه دوم-مجتمع هیراد-خ دهم-اداد شهرپ-اهواز 09193102344  

 فتوسل شیوا امواج 30
061-32217973 حسامیان حسامیان 219- 229پالك -ین مسلم و شریعتیب- خ طالقانی   

درمانگاه رازي جنب- جاده شوشتر 1یلومتر ک-ولدزف 42258110-061 برق دز جنوب بابک ریاحی  

 یراق آالت شبکه تاکو 31

 روشن افشار
 تک الکتریک

 
عظماروبروي حسینیه -یابان طالقانیخ-اهواز 09161114317  

 باران پور

 
  پالك- خ رمضانی-دریس پور خ-اباد امیر-ابادان  09168920656  روشنایی مهتاب

دالکترو پارس ارون ایمان مرادي   10پالك- خ رمضانی-ریس پورخ د-میر ابادا-ابادان  

   ساعی کاران سپهر میثم برون

   پاکدل اروند مسعود پاکدل

061-42243721 روشنایی مهتاب محمود شوشی بین خ رسول و هجرت-جادسخ امام -دزفول   

نبش فردوسی-خیابان شریعتی-دزفول 09161410576 الکترو صنایع دز غالم حسین ریاحی یراق آالت شبکه خزر گستر قائم شهر 32  

یبین مسلم و شریعت-یابان طالقانیخ-اهواز 09166134199 برق آوران علی مختاري LSنمایندگی  پارس نیرو سان 33  

34 
(توسعه اروین                سیمند کابل

 پارس)
061-32220488 الکترو محسن محسن پیامی سیم وکابل اقانی و عطاردطبین -خ سعدي-اهواز   

061-35534501 توان الکترو سدید محمود باغی سیم و کابل سیم و کابل یزد 35  
ساختمان الکترو  -سمت راست-بعد از فلکه پل پنجم-ابتداي اتوبان ابادان -اهواز

 سدید

کارخانه خرید مستقیم از نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد. نمایندگی ندارد تابلو پیمان برق الکتریک فاز 36  

 خرید مستقیم از کارخانه نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد یراق آالت فراورده سازان شایان 37
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061-32219889 فروشگاه الکتریکی پیشکار عزیز پیشکار سیم و کابل رسانا کابل 38 مساح کوچه شهداي-ین مسلم و شریعتیب-یابان طالقانیخ-اهواز   

 خرید مستقیم از کارخانه نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد تابلو سازي توان تابلو 39

 خرید مستقیم از کارخانه نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد سیم و کابل شهید قندي یزد 40

 یراق آالت برق صنعت ساالر 41

وبروي حسینیه اعظمر-انیخیابان طالق-اهواز 09161114317 تک الکتریک روشن افشار  

6بقهط-آریا -اختمان س-بش توحید شرقین-فلکه دوم کیانپارس 09163233237 زراس کاران عبدالرسول فتاح پور  

 دلتا فانوس مقدس
09161190373 

 

 

 

  09166059286  فرشید زند آور ترانسفورماتور کیان ترانسفو 42

سا صنعت دناآ امین روحانی تابلو سازي تابش تابلو 43 7واحد-مجتمع نور-شرقی 18-یانپارسک -اهواز 09163776931   

 دزفول  اروند نیروي دز جم کلید فشار متوسط نوآوران برق آریا 44

 خرید مستقیم از کارخاننمایندگی ندارد  نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد کنتور  اوژن الکتریک آزما 45

آالتیراق  شاهین مفصل 46   09166117717 برق و صنعت فرزاد فرزاد افشار 

061-35534501 الکترو سدید محمود باغی سیم و کابل کابل سینا 47  
ساختمان الکترو  -سمت راست-بعد از فلکه پل پنجم-ابتداي اتوبان ابادان -اهواز

 سدید

 یراق آالت نگین پروژه پاسارگاد 48

55493009167 فروشگاه برق گودرزي کاظم گودرزي ارم روبروي تاالر-بتداي جاده شوشترا-دزفول   

061-42243721 روشنایی مهتاب محمود شوشی بین خ رسول و هجرت-جادسخ امام -دزفول   

میدان استیل-بهبهان 09163725711 برق و صنعت فتاحی نسب عبدالمحمد فتاحی نسب  

وبروي حسینیه اعظمر-قانیخیابان طال-اهواز 09161114317 تک الکتریک روشن افشار  

پشت سپاه- بهبهان 09161710201 الکترو تکنیک موسوي پور سیف ا... موسوي پور یراق آالت توانگران پوالدین برق پارس 49  

 فروش مستقیم از کارخانه نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد سیم و کابل آلوم کابل کاوه 50

 فروش مستقیم از کارخانه نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد سیم و کابل رسا عماد 51

 تجهیز صنعت پارسیان فروزان فروزانفر کلید آماد برق سپهر 52
032210563 -

061 

ساختمان فروزان طبقه -بین کافی و نادري- خ خوانساري- خ نادري-اهواز-خوزستان

 اول

ین المللکابل ب جعفري کابل بین المللی مشهد کابل 53  32924073 -061 نبش عطارد-ديخیابان سع- یابان طالقانیخ-اهواز   

خیابان روستا-ت رقیهمیدان حضر-دزفول 09166418253 آلومین                (دز فوالدین) محسن شوشی سیم و کابل توسعه برق ایران 54  

وبروي جایگاه گازر-ایی کوي مدرسبعد از پل هو- جاده شوشتر ابتداي-دزفول  فروشگاه برق گودرزي کاظم گودرزي مقره بسپار سازه الوند   

 فروش مستقیم از کارخانه نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد یراق آالت یراق نیروي شایان 55

 فروش مستقیم از کارخانه نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد یراق آالت فراورده سازان شایان 56

57 

 پارسه

 

 پارسه

 یراق آالت

 عمران بدیع خوزستان افشار
 

09161185388  
1/58پالك - رقیش 5خیابان  -کیانپارس  

وبروي جایگاه گازر-عد از پل هوایی کوي مدرسب- بتداي جاده شوشترا-دزفول  فروشگاه برق گودرزي گودرزي  

 عمران بدیع خوزستان افشار )ENSTO(  دانش اتصال کابل 58
 

18538809161  
1/58پالك - رقیش 5خیابان  -کیانپارس  



شرکت توزیع نیروي برق استان خوزستان                    

                                                                                                               فهرست سازندگان کاالي داراي صالحیت                                                                  ویرایش دهم: زمستان 97

 

 ٣٦                 معاونت برنامه ریزي و مهندسی                                                                                           

   

061-32226511 برق سعید گماري روشنایی مازي نور 59 بین ادهم و گندمی-طالقانی   

   برق صنعت حسامیان حسامیان کابلشو کلوته 60

انهفروش مستقیم از کارخ نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد یراق االت یراق آوران نیرو دي 61  

 فروش مستقیم از کارخانه نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد نمایندگی ندارد کلید مینیاتوري پارس توان ازما 62

 روشنایی نوید نیرو 63
061-32236471 کاالي برق سعدي سیاف ديکاالي برق سع-طالقانی-اهواز   

061- 43631674 الکترو تاور باران پور ظامیانتجنب منطقه - خیابان جهاد-ایذه   

64  
 المپ نور افشان

عظماروبروي حسینیه -یابان طالقانیخ-اهواز 09161114317 تک الکتریک علی رضا روشن افشار  

061-42243721 روشنایی مهتاب محمود شوشی   بین خ رسول و هجرت-جادسخ امام -دزفول   

  09161190373  داریوش مقدس مقره و اسپیسر سامانه هاي نوین افرا 65

عظماروبروي حسینیه -یابان طالقانیخ-اهواز 09161114317 تک الکتریک علی رضا روشن افشار سیم و کابل کابل تک  66  

67 
 توسعه اروین الکترونیک پارس

 
 سیم و کابل

061-32220488 الکترو محسن محسن پیامی فر القانی و عطاردخ سعدي بین ط-اهواز   

061-32233575 الکترو صنایع مرکزي فرید فاطمی زاده -انک ملت مرکزيبروبروي -خ امیري –آبادان    

061-42824290 فروشگاه رسولی حسین رسولی نژاد خ رجایی- شوش دانیال   

061-42812489 عطوان الکتریک عطوان 11روبروي کالنتري-خ امام - شوش دانیال   

061-45226865 الکتریکی جریده جریده خ شهید دانش- شوش دانیال   

610-329220641 برق پویا ایرج پور میرزا ه اعظمروبروي حسینی-طالقانی-وازاه   

نبش جهاد–خیابان حبیب ابن مظاهر  –دزفول  09168162135 پردیس نیرو بهنام فروغی نیا  

عظماروبروي حسینیه -یابان طالقانیخ-اهواز 09161114317 تک الکتریک علی رضا روشن افشار کلید سانیر  68  

یان بسپار صفهانک  69  سطوح عایقی 
061-42243721 روشنایی مهتاب محمود شوشی بین خ رسول و هجرت-جادسخ امام -دزفول   

وبروي جایگاه گازر-عد از پل هوایی کوي مدرسب- بتداي جاده شوشترا-دزفول  فروشگاه گودرزي گودرزي  

91611143170 تک الکتریک علی رضا روشن افشار لینک فیوز اصفهان فشار قوي  70 عظماروبروي حسینیه -یابان طالقانیخ-اهواز   

عظماروبروي حسینیه -یابان طالقانیخ-اهواز 09161114317 تک الکتریک علی رضا روشن افشار سیم و کابل کیان کابل یزد 71  

061-35534501 الکترو سدید محمود باغی سیم و کابل کابل مغان 72  
ساختمان الکترو  -سمت راست-ز فلکه پل پنجمبعد ا-ابتداي اتوبان ابادان -اهواز

 سدید

15واحد  -6طبقه  -51پ -یابان اردیبهشتخ-کیانپارس 09163233237 زراس کاران عبدالرسول فتاح پور سیم و کابل راد سماء 73  

 آرین کلید 74
اتوماسیون و کلید فشار 

 متوسط
نبش جهاد –ابن مظاهر خیابن حبیب -دزفول 09168162135 پردیس نیرو بهنام فروغی نیا  

15واحد  -6طبقه  -51پ -یابان اردیبهشتخ-کیانپارس 09163233237 زراس کاران عبدالرسول فتاح پور یراق آالت توان پارس کوثر اریا 75  

061-42243721 روشنایی مهتاب محمود شوشی کابلشو اکو 76 بین خ رسول و هجرت-جادسخ امام -دزفول   

آالتیراق  رهشاد الکتریک 77 نبش پاساژ برق-لقانیخیابان طا-اهواز AEG 09161112310 منجزي   

   دنا نیروي زاگرس  تسمه زمین گالوانیزه آذین فوج 78

نبش پاساژ برق-لقانیخیابان طا-اهواز AEG 09161112310 منجزي مقره اسپادانا 79  

داك صنعت کاسپینآ قلم بر تابلو سازي ایمن ایستا 80  09198251530  

م و کابل دماوندسی 81  فاقد نمایندگی فاقد نمایندگی فاقد نمایندگی فاقد نمایندگی سیم و کابل 
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 ٣٧                 معاونت برنامه ریزي و مهندسی                                                                                           

   

راد کاوش پیآ 82  یراق االت هادي روکشدار 

061-42243721 روشنایی مهتاب محمود شوشی بین خ رسول و هجرت-جادسخ امام -دزفول   

10پالك- خ رمضانی-دریس پور خ-بادامیر ا-ابادان 09169216494 الکترو پارس اروند ایمان مرادي  

عظماروبروي حسینیه -یابان طالقانیخ-اهواز 09161114317 تک الکتریک علی رضا روشن افشار  

328  روشنایی اصفهان آلومین 
عظماروبروي حسینیه -یابان طالقانیخ-اهواز 09161114317 تک الکتریک روشن افشار  

فوالدین) آلومین                (دز محسن شوشی خیابان روستا-ت رقیهمیدان حضر-دزفول 09166418253   

 

 .اعالم گردند خانه هاي  فاقد اطالعات ،باید توسط فروشندگان و یا سازندگان کتبا به این شرکت***




