
                    
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 

نام تامین کنندگانشماره تلفنتامین کنندگان مورد تائیدنام کاالردیف
ABB  آسیا بهین برق3-44000520فنالند
Entec نوآوران برق آریا5-44481770کره

entechnologies آرین کلید پارس44030073 کره
TAVRIDA  صنایع بین المللی ارس88835056روس

ABE شرکت کنچار88824885ایتالیا
SARELتابش تابلو شرق11-36425210ایتالیا

Sel نوآوران برق آریا5-44481770ایتالیا
آشتیان تابلو81-88331377اشنایدر

ABB آسیا بهین برق3-44000520فنال ند
پارس سوئیچ5-88554944پارس سوئیچ

OEMB  پرشین تابلو تابان9-88644288ایتالیا
توان پیشتاز9-44521486دمیتاژ (ترکیه)

الکو پارس66023907الکوپارس (ترکیه)
RBلنا یزد22035499  ایتالیا

entechnologies آرین کلید پارس44030073 کره
ABE آسیا بهین برق (ثابت)3-44000520ایتالیا

SARELصنعتی تابش تابلو شرق (ثابت-کمپکت)11-36425210ایتالیا
Sel نوآوران برق آریا(ثابت-کشویی-کمپکت)5-44481770ایتالیا

BAREZ الوان تابلو (مشروط) (ثابت-کشویی)9-3420168-0341ایران
توان پیشتاز9-44521486دمیتاژ(ترکیه)

الکو پارس66044150الکوپارس (ترکیه)
تابش تابلو (ثابت-کمپکت)4760627-0261اشنایدر الکتریک

RBلنا یزد (ثابت-کمپکت)22035499  ایتالیا
M.EL.COS آرین کلید پارس44030073ایتالیا

تله مکانیک ایران22015300اشنایدر فرانسه
Linetroll بهین تجربه11-88605909نروژ

Sel نوآوران برق آریا5-44481770ایتالیا

تابان گستر پویا44099465تابان گستر پویا
مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیر13173160-123خزر گستر قائم شهر

شرکت تاکو95022358-031تاکو(توان آواران کوشش)
مازیار صنعت33904437مازیار صنعت

مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیرشبکه
مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیرفتح

شرکت آلو کاست (کابل فاصله دار)  4475874-0411و88743238-شرکت آلو کاست ایران
راس تیري- سکوترانس-تسمه -کنسول - کابل ارت8-88614984بهین تجربه

منصور دارا 4403005109121140451-021شرکت برق صنعت ساالر
34763228-026الکترونیروتابان کنترل

شاهین مفصل
قوي ساز نیرو

لیست فروشندگان لوازم مورد تائید کمیته فنی بازرگانی استان سمنان تا تاریخ  97/06/31 

سکسیونر گازي 630 
 SF6 آمپري تابلوئی
داراي کلیه الزامات 

توانیر

3

خطا یاب یا آشکار 
ساز خطا

4

ریگلوزر با مشخصات 1
فنی مورد نیاز

سکسیونرگازي 630 
آمپري هوائی داراي 
کلیه الزامات توانیر

2

لوازم شبکه با 
استاندارد وزارت نیرو 

و درخواست و  5



                    
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 

نام تامین کنندگانشماره تلفنتامین کنندگان مورد تائیدنام کاالردیف

لیست فروشندگان لوازم مورد تائید کمیته فنی بازرگانی استان سمنان تا تاریخ  97/06/31 

کوشش برق اصفهان
دانش اتصال کابل

فقط تسمه و کنسول33653742-023تجهیزات و سازه هاي انتقال سمنان
صنایع برق و تجهیزات پارسه

یراق سازان آرمان
یراق آوران نیروي دي

پیچ و مهره - تسمه حایل - کنسول - سکوترانس88407878-021ارتباطات پارسیان تجهیز
فقط تجهیزات کابل روکش دار9123063202آراد کاوش پی

مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیر5-34400144-031مهندسی برنا برق اصفهان
محمودیان66005523-66027171-021قرآورده سازان شایان

قنبري مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیر9-46893658-021یراق گستر آکام
7-34776385-013یراق نیروي شایان

تجهیزات انتقال  برق پارس3-88974091پارس (طرح جدید)
مرو پیشرو3867545-0511زیمنس آلمان
توس نیرو6-5413014-0511برقگیر توس

7-88614984تري دلتاساخت فرانسه
برند پایا34412770-031انتقال توان پایدار

(Rega  Electric)صاتع شرق88211519رگا
tmt021-44824299تدبیر مولد تابان
نیروتوان( مشروط با هماهنگی کمیته فنی)44359536-021پولیپار

سیمکاتک( مشروط)پس از گذراندن تستهاي اولیه77344883-77348623سیمکاتک ( YH10W24/7 مدل) چین

6-5722233-0311آرا نیرو سپاهان
مشروط پس از گذراندن تستهاي اولیهدلتا سازان سپاهان

فقط تولیدجدیدشرکت با سال ساخت جدید33342458-025مانه پرتو
9-22135687-021سامان نیرو سپاهان

6540788-0711سامانه هاي نوین افرا
10-3650901-0511توس نیرو

22892815-021نیرو کلید پارس
فقط المنت فیوز 3565554709132693299-031آرمان نیرو سپاهان
6-5722233-0311آرا نیرو سپاهان

9-22135687-021سامان نیروي سپاهان
66409993-021دالمن

22892815-021نیرو کلید پارس
پارس سوئیچ (ثابت)88554944پارس سوئیچ

اریان نیرو راي3- 88312012هیونداي گازي و خالء
آشتیان تابلو (ثابت-کشویی-کمپکت)81-88331377گازي مرلن ژرن

 SELنوآوران برق آریا (ثابت-کشویی-کمپکت)5-44481770ایتالیا

ABB  آسیا بهین برق (ثابت)3-44000520ایتالیا
SARELصنعتی تابش تابلوي شرق (ثابت-کمپکت)12-36425210ایتالیا

الکو پارس66005043الکو پارس( ترکیه )
توان پیشتاز44521489دمیتاژ ترکیه

OEMB پرشین تابلو تابان88482290ایتالیا

تیغه جدا کننده 8

دیژنکتور با 
مشخصات فنی 

شرکت و استانداردها
9

و درخواست و 
مشخصات فنی 
شرکت توزیع

5

برقگیر سیلیکونی 24 
کیلوولت 10 آمپري و 
همراه با دیسکانکتوربا 

الزامات توانیر

6

کت اوت باالزامات 
توانیر

7



                    
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 

نام تامین کنندگانشماره تلفنتامین کنندگان مورد تائیدنام کاالردیف

لیست فروشندگان لوازم مورد تائید کمیته فنی بازرگانی استان سمنان تا تاریخ  97/06/31 

آشتیان تابلو (ثابت-کشویی-کمپکت)22015300اشنایدر
RBلنا یزد (ثابت-کمپکت)22035499  ایتالیا

M.EL.COS آرین کلید پارس44030073ایتالیا

77528642مقره سازي ایران
2-2221771-0241صدف گستر زنجان

فقط با سال ساخت جدید33110867مانه پرتو
88744316پارس مقره

مشروط پس از رفع معایب66504798تجهیزات انتقال برق شکوه
7-7175115-0711تابان نیرو
33110867مانه پرتو

77339630تولیدي بسپار سازه الوند
5-53821853-0264سیمکاتک

کالنترزاده( مشروط با هماهنگی کمیته فنی)45260070-086تعادل نیروي سپهر
66250919صنعتی درود کلید برق

09121961337 آقاي خرده چی33981714-33981709پلیمر عایق اسپادانا
نیرو تجهیز برق پارسه

7-66706115صفدر ساسانی
المهدي6540788-0711سامانه هاي نوین افرا

22530003پارس فیوز
2-2221771-0241صدف گستر زنجان

5222246زاویر
77536085الکترو کاوه

نماینده شرکت المهدي7211396پیچازالکتریک
Chint نیرو تجهیز توان ، چیره نیرو توان (المهدي) 44036544- 1-88419260چانت
تدبیر ماه تابان2644066-0311اصفهان کلید
یزد1-37272650-035پیچاز تابان
 88956738(پارس حفاظ)88965523پارس حفاظ
ABB  شرکت اریان88881284ایتالیا
88028711ترازاکی ژاپن

LS77641471-2پارس نیرو سان
اریان نیرو راي3-88312012هیونداي

تهران پادنا88601330یونولیک فرانسه
Chint نیرو تجهیز توان ، چیره نیرو توان (المهدي) 44036544- 1-88419260چانت
OEZتهران پادنا88601330   اتریش
تله مکانیک ایران22015300مرلن ژرن فرانسه
آریا تکسان88795816فوجی الکتریک

 HIMEL88843385 , 88593477آماد برق سپهر
مشروط با هماهنگی کمیته فنی77686085الکترو کاوه

مشروط با هماهنگی کمیته فنی33802026-031رعد
NOARKپیشرو تجهیز پایا33344222-023 چک

PTECنو اوران صنعت برق36234375-071پارس تکنولوژي

14
کلید اتوماتیک 

باالزامات توانیرو 
مشخصات فنی شرکت

مقره سیلیکون رابر با 
الزامات توانیرو ارائه 

تاییدیه
11

مقره فشار ضعبف 12

کلید فیوز (فیدر) ، 
گردان و عمودي

13

10
مقره سرامیکی 

باالزامات توانیر و 
ارائه تاییدیه
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تله مکانیک ایران22015300مرلن ژرن فرانسه
DELixi فیدار پویان سپنتا9111760855چین

 HIMEL88843385 , 88593477آماد برق سپهر
الکترو کاوه77686085الکترو کاوه

(Chint) نیرو تجهیز توان ، چیره نیرو توان (المهدي) 44036544- 1-88419260چانت
(PTK )پارس توان ازما1-44828350پارس توان ازما

LS77641471-2پارس نیرو سان
88835597توس فیوز

ETI22028028ایستا توان صنعت
ISBS66343701-5المان صنعت برتر سپهر

 88956738(پارس حفاظ)88965523پارس فانال
NOARK پیشرو تجهیز پایا33344222-023  چک

تهران پادنا(  نماینده بهین پارسین قومس)88601330یونولیک فرانسه
مشروط با هماهنگی کمیته فنی2663963-0311سانیر(سان نیرو سروش)

50-88727148آران رله
  PT با Mk حیات صنعت البرز1-22884350میکرو و

(AEG SAM)22053237همیان فن
فن اکسین ویرا88140081فانوکس( دوال پاور)

مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیرتوسعه برق ایران
فقط سیم هوایی با مقطع داراي تاییدیه88797223 آلومتک
مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیر88368660پارس نما
فقط سیم هوایی با مقطع داراي تاییدیه8836660پویا غرب

3339660-0381 فقط سیم هوایی88875399رسا خطوط شهرکرد
فقط سیم هوایی با مقطع داراي تاییدیه8051684شرکت صنایع کابل کاشان

فقط سیم هوایی با مقطع داراي تاییدیه88983753سیم نور پویا
فقط سیم هوایی با مقطع داراي تاییدیه4064092-0861سیم نور یزدان

فقط سیم هوایی با مقطع داراي تاییدیه3337575-0381سیم و کابل رسا
 با مقطع داراي تاییدیه88714373فروزان یزد

مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیر4564530-0384پارسیان زاگرس
٠٩١٢۵٣٢٢۶٢٩ نماینده(عموزاده)339799897-021سیم راد سما

نماینده ماد نیرو023-33433638 فقط سیم هوایی9124270209مدرن هراز امل
مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیر77615797شهاب جم

 با مقطع داراي تاییدیه88888404آلوم کابل کاوه
مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیرآریا کابل فدك

 با مقطع داراي تاییدیهسازه هاي نوین بتنی تبریز
 با مقطع داراي تاییدیه6303737-0411سیمکات

مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیرجهان نیروي تک
آلفا کابل22783158-021آلفا صنعت پارس
٠٩١٢۵٣٢٢۶٢٩ نماینده(عموزاده)، فقط سیم 22277886سیم و کابل مسین

 با مقطع داراي تاییدیهکابل و هادي کاج
 با مقطع داراي تاییدیه56233070سیم تاب سپهر

17
سیم آلومینیوم فوالدو 

سیم روکش داربا 
الزامات توانیر

فیوز مینیاتوري با 
الزامات توانیرو 

مشخصات فنی شرکت
15

16
رله ثانویه با الزامات 
توانیرو مشخصات 

فنی شرکت



                    
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 
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فقط سیم هوایی با مقطع داراي تاییدیهسیم و کابل ستاره یزد
 با مقطع داراي تاییدیه4-8257122-0351سیم و کابل پیشرو رفسنجان

فقط سیم هوایی با مقطع داراي تاییدیهسیم وکابل مخابراتی  و قدرت خراسان
فقط سیم هوایی با مقطع داراي تاییدیه9-35413277-051سیم و کابل مشهد

فقط سیم هوایی با مقطع داراي تاییدیهافالك الکتریک خراسان
 با مقطع داراي تاییدیهگهر زاگرس

فقط سیم هوایی با مقطع داراي تاییدیهسیم وکابل همدان
فقط سیم هوایی با مقطع داراي تاییدیهآلومینیوم کوهرنگ زاگرس

فقط سیم هوایی روکش دار با مقطع داراي تاییدیهکیان کابل یزد
فقط سیم هوایی با مقطع داراي تاییدیه هادي برق

 با مقطع داراي تاییدیه33363936-031سیستم کوثر سپاهان (کابل اختر)
فقط سیم هوایی با مقطع داراي تاییدیه34270559-083کابل باختر

فقط سیم هوایی روکش دار با مقطع داراي تاییدیهشایان سیمکان
94-26453892-88894470021کابل افق البرز
 با مقطع داراي تاییدیهسیم و کابل یزد
 با مقطع داراي تاییدیهسیکان فارس

قفقط سیم هوایی آلومینیوم فوالد32657507-031شهاب سیم سپاهان
فقط سیم هوایی با مقطع داراي تاییدیهسیمیا

4-88757603ولتا کابل کرمان
سیم وکابل آمل

آروین الکترونیک پارس
کابل سازي اتک

توسعه آروین الکترونیک پارس
سیم و کابل آرین ابهر

البرز ابهر
سیم و کابل قزوین

سیم راد سما
88811219رسانا کابل

آلوم کابل کاوه
32221919-024صنایع کابل کمان

کابلسازان
پرتو محرك کابل

زر سیم
کیاد زتاب خوزستان
پیام افشان پیران شهر
صنایع کابل کاویان
٠٩١٢۵٣٢٢۶٢٩ نماینده(عموزاده)22277886سیم و کابل مسین

مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیر22763000تهران سیمین فر
مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیر88828685سیم و کابل آذر تبریز

88714373سیم و کابل فروزان یزد
88894470گروه صنعتی افق البرز

مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیر33905216سیمند کابل ابهر
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33363936-031سیستم کوثر سپاهان (کابل اختر)
مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیر6-88762592کابل ابهر

5-88950214 کابل باختر
مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیر88732188سیم پود تهران

سیم وکابل عصر رفسنجان( تعاونی مجتمع 
4-8257122-0351سیم و کابل پیشرو رفسنجان

مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیر22083752سیم و کابل یزد
مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیر88897157کابل سازي ایران

مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیر2-88314131کارخانجات تولیدي فروزنده
33960671کابلهاي تخصصی شیراز (کات کابل)

مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیر8-3114071-0121هادي برق طبرستان
77505876سیمکو

6-7761579766756573سیم و کابل شهاب نیروي جم
88736731سیم و کابل تبریز( سیمکات)

56233070سیم تاب سپهر
3-6304892-0411سیمکات

 مان الکتریک سپاهان پارس32685941-5643153031-0312اسپادان بهسیم
88752014سیم و کابل مغان

مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیرکاوه تک
مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیرتیروکابل

کابل صائب
الوان زنجان

16-88914509-021سیم و کابل متال
سیم و کابل گل مازندران

سیمیا
مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیرآیدا کابل خراسان

مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیرلیاء قزوین
سیم و کابل شیرکوه

1-3237350-0341زرکابل کرمان
کیان کابل یزد

هادي برق
37273334-035سیم و کابل ستاره یزد

مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیرکاویان سیم بیهق
سیم و کابل تبریز هادي

مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیررامین کابل پارسیان
مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیرسیم و کابل آرین ابهر

مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیرسیما قدس
سیم و کابل همدان

کارخانه ساوه16-88842715سیمباف
مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیرصنایع شایان سیمکان

سازه هاي نوین بتنی تبریز
9-35413277-051سیم و کابل مشهد

کابل فشار ضعیف 
زمینی با الزامات 
توانیرو مشخصات 
فنی شرکت (فقط 
کابلهاي تایید شده 

توسط توانیر)

18



                    
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 

نام تامین کنندگانشماره تلفنتامین کنندگان مورد تائیدنام کاالردیف

لیست فروشندگان لوازم مورد تائید کمیته فنی بازرگانی استان سمنان تا تاریخ  97/06/31 

7-88652243سیم و کابل سمنان
آلفا کابل(کابل 120 تا 300 تک رشته)22783158-021آلفا صنعت پارس
15-45310014-026سیم پود کاران

44-88065839-021سیم و کابل شاهین
افالك الکتریک خراسان

 صنعتی الکتریک خراسان
6619870-0511همگام صنعتی الکتریک خراسان رضوي

عموزاده 3365218309125322629-023کابل سپهر البرز
سیم و کابل بهفر دامغان

 سیمکان فارس
البرز الکتریک نور

88787111کابل البرز
3-6304892-0411سیمکات

88897157کابلسازي ایران
22083752سیم و کابل یزد
6-88762592سیم و کابل ابهر

88714373سیم و کابل فروزان یزد
8885258توسعه برق ایران
33905216سیمند کابل ابهر

نماینده عموزاده 22277886٠٩١٢۵٣٢٢۶٢٩کابل مسین( بهین پارسیان قومس)
16-88914509-021سیم و کابل متال

88752014کابل مغان
88894470کابل افق البرز

5-88950214کابل باختر

94-26453892-88894470021کابل افق البرز
نماینده عموزاده 22277886٠٩١٢۵٣٢٢۶٢٩سیم و کابل مسین

 با مقطع داراي تاییدیه88714373سیم و کابل فروزان یزد
 با مقطع داراي تاییدیه33363936-031سیستم کوثر سپاهان (کابل اختر)

 با مقطع داراي تاییدیهسیمیا
 با مقطع داراي تاییدیه4-8257122-0351سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(عموزاده)نماینده 33979989709125322629-021سیم راد سما
6-7761579766756573شهاب نیروي جم

 با مقطع داراي تاییدیه88736731سیم و کابل تبریز (سیمکات)
 با مقطع داراي تاییدیه56233070سیم تاب سپهر
 با مقطع داراي تاییدیهآلوم کابل کاوه

 با مقطع داراي تاییدیه35413277-051سیم و کابل مشهد
 با مقطع داراي تاییدیهگهر زاگرس

آلفا کابل22783158-021آلفا صنعت پارس

کابل خود نگهداربا 
الزامات توانیرو 
مشخصات فنی  20

کابل فشارمتوسط 
زمینی با الزامات 
توانیرو مشخصات 
فنی شرکت (فقط 
کابلهاي تایید شده 

توسط توانیر)

19



                    
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 

نام تامین کنندگانشماره تلفنتامین کنندگان مورد تائیدنام کاالردیف

لیست فروشندگان لوازم مورد تائید کمیته فنی بازرگانی استان سمنان تا تاریخ  97/06/31 

 با مقطع داراي تاییدیهسازه هاي نوین بتنی تبریز
 با مقطع داراي تاییدیهگروه کارخانجات شهید قندي

 با مقطع داراي تاییدیهسیم و کابل ستاره یزد
مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیرسیمکو

 با مقطع داراي تاییدیه5-88950214سیم و کابل باختر
 با مقطع داراي تاییدیهسیم و کابل همدان
 با مقطع داراي تاییدیه22083752سیم و کابل یزد
 با مقطع داراي تاییدیهکابل هادي کاج
 با مقطع داراي تاییدیهسیمکان فارس

مشروط به ارائه تائیدیه معتبر توانیر16-88914509-021سیم و کابل متال
 با مقطع داراي تاییدیه88752014کابل مغان

 با مقطع داراي تاییدیهکیان کابل یزد
 با مقطع داراي تاییدیهشایان سیمکان

 با مقطع داراي تاییدیه7-88652243سیم و کابل سمنان
34294246-4034-5226001-0391شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان

دانش اتصال کابل3-88544772(انستو)  
الکترو نیرو تابان کنترل18و34763228-026نتکو

7858268-0261افق گستران نور
339356332نور گستر عماد

9122634681( مشروط با هماهنگی )46893465-021تانیران( توان برق افزا نیروي ایرانیان)
نماینده (المهدي)7-88775253رهشاد

8-88614984بهین تجربه
نماینده ماد نیرو023-333433638-36670291-026نگین پروژه پاسارگاد

اریان نیرو راي3-88312012هیوندا
مشروط با هماهنگی کمیته فنی77686085الکترو کاوه
 88956738(پارس حفاظ)88965523پارس فانال
 HIMEL88843385 , 88593477آماد برق سپهر
DELixi0711-6240342نواوران صنعت برق روئین

LS88709890-1پارس نیرو سان
نیرو تجهیز توان ، چیره نیرو توان (المهدي) Chint88419260-1 -44036544(چانت)   

AEG) (88835301  توس فیوز
ETI22028028ایستا توان صنعت

الکترو قائم اسپادانا2200725-0311ایران کتاکتور
6-33641125-023توان سازه سنگسر

6-22685624تکین
3235903-0111ماز یار صنعت

2361242-0171جهاد تعاون استان گلستان
پس از تائیدتوسط شرکت2235822-0151خزر یرق ساحل

2-33350291-023تاژه صنعت سنگسر
پس از تائید توسط شرکت09122313793کسري بتون دامغان
37882202-7882228031-0311کوشش برق اصفهان

کارگاه تهران -مشروط با هماهنگی کمیته فنی36428970-021شرکت پیکتاژ

تیر سیمانی  با 
الزامات توانیرو 

تائیدیه ها
23

مشخصات فنی 
شرکت (فقط کابلهاي 

تایید شده توسط 
توانیر)

20

اتصاالت کابل خود 
نگهدار داراي کلیه 
الزامات و تائیدیه ها

21

کنتاکتور مطابق با 
درخواست شرکت

22



                    
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 

نام تامین کنندگانشماره تلفنتامین کنندگان مورد تائیدنام کاالردیف

لیست فروشندگان لوازم مورد تائید کمیته فنی بازرگانی استان سمنان تا تاریخ  97/06/31 

مشروط با هماهنگی کمیته فنیآلفا صنعت پارس
تیر گردسدید اصفهان
تیر گردشن بتن مشهد
7212925-0351پیچاز الکتریک

ETI  22028028ایستا توان صنعت
فیوز صنعت
22530003پارس فیوز

یزد1-37272650-035صنایع برق پیچاز تابان
P&Fپارس حفاظ

مشروط با هماهنگی کمیته فنی1-2345320-0864آرین صنعت چینی

7-88652243سیم و کابل سمنان
3352323-0231رابط الکتریک

88763590توسعه برق ایران
3337999-0381پویا همایش

88875399صنایع کابل کاشان

1-44828350پارس توان آزما
8-88878880افزار آزما

2-2223191-282کنتورسازي ایران
88879435رسانامهر

44520921-3پاسارگاد اندازه گیري مصرف انرژي
5412241-0511بهینه سازان طوس

88835301توس فیوز
82162000کرمان تابلو

22256949پادرعد
5-88102351رهروان سپهر اندیشه(هوشمند)

9-88744795تکاب (واردکننده )
88891901تروپیک (امپی)

الدیز نیرو ( واردکننده )
سنجش نیروي هوشیار 

کاوه77613656-21تجهیزات ماشین آالت الکترونیک اورامان

4574586-0771صنایع برقی بوشهر (ثابت)
56235395- 021پارسیان تابلو فجر (ثابت)

2129795000الوان تابلو (ثابت)
4460567-4796741-0411آذر تابلو توان (ثابت)

33313393-017الکترو رعد گلستان (ثابت)
36425381آریا صنعت ارم (ثابت-کشویی)
2-02644221450صنایع برق مدرن نیرو (ثابت)

34760630- 026تابش تابلو (ثابت)

کنتور با الزامات و 
نیاز شرکت

26

فیوز کاردي (چاقوئی 
) با مشخصات فنی 

شرکت
24

سیم مسی  با الزامات 
توانیرو مشخصات 

فنی شرکت
25



                    
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 

نام تامین کنندگانشماره تلفنتامین کنندگان مورد تائیدنام کاالردیف

لیست فروشندگان لوازم مورد تائید کمیته فنی بازرگانی استان سمنان تا تاریخ  97/06/31 

20- 56418311- 021پارس صنعت پرند (ثابت-کشویی)
4222444- 0173عابد خزر (ثابت)

5- 2133002- 0151فنی و مهندسی تابش رعد مازند (ثابت)
66005043- 021طیف آسا (ثابت)

4546820- 0771نیرو ساحل بوشهر (ثابت)
5684345- 0311فنی مهندسی صنایع برق اصفهان تابلو (ثابت)

6- 5753695- 0173بهبود تجهیز صنایع گلستان (ثابت)
36423430- 021مهندسی کنترل قدرت (ثابت)

34132389- 086اراك تابلو (ثابت)
ابداع صنعت90- 5420888- 0511مهندسی کیان تابلو (ثابت)

77340641- 77349272- 021پنج تاش (ثابت)
2223011- 0282توان تابلو (ثابت)

4- 56233573- 021رسانش انرژي نوین (ثابت)
53237827- 031مهندسی ایران برق (ثابت)

8383298- 0451آرتا توان تابلو (ثابت)
1- 56231750- 021نوین طرح نیرو پارس (ثابت)

4- 88617313- 021فن آوران راهبردي نیرو(فرانیر) (ثابت)
88835056- 88842244- 021صنایع بین المللی برق ارس (ثابت)

2223377- 2201120- 0311مهندسی پاوران کنترل سپاهان (ثابت)
24883925- 023بهساز تابلو آسیا (ثابت)

88030954 – 021تامین تابلو (ثابت-کشویی)
81- 88331377- 021تولیدي مهندسی آشتیان تابلو (ثابت-کشویی)

20- 5253517- 0256تابلو صنعت توان (ثابت)
5- 44481770- 021نوآوران برق آریا (ثابت)
12- 34763211- 026نیرو سازه سوگند (ثابت)
6690288- 0131الکترو توانساز (ثابت)

3446230- 0262فراهان تابلو ایرانیان (ثابت)
2382337- 0121مهندسی برق اخگر کار آمل (ثابت)
3383903- 3383567- 0131تولیدي دانش نیروي گیالن (ثابت)
21- 3290320- 0181تعاونی صنایع برق خزر (ثابت)
90- 32221988- 024صنایع برق زنگان پارس (ثابت)

22695426- 021ایران تابلو (ثابت-کشویی)
16- 34760202- 026جابون (ثابت-کشویی)

7- 9512125- 0311فنی مهندسی ماهان الکتریک پارتاك (ثابت)
4449066- 0411پارس منبع نیرو آذرخش(پارس منا) (ثابت)

36423428- 021فرانیرو صنعت پیشرو (ثابت)
1- 8229780- 0711فاز گستران تابلو فارس (ثابت)

88723136- 021تال ایران (ثابت-کشویی)
36425210- 021صنعتی تابش تابلو شرق (ثابت)

70-60-22088740-021توان صنعت رعد (ثابت)
3- 378500682- 026صادق نیرو آرین (ثابت)

7118732167فارس تابلو (ثابت)



                    
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 

نام تامین کنندگانشماره تلفنتامین کنندگان مورد تائیدنام کاالردیف

لیست فروشندگان لوازم مورد تائید کمیته فنی بازرگانی استان سمنان تا تاریخ  97/06/31 

8- 88644285- 021مهندسی پرشین تجهیز نیرو (ثابت)
28- 4427027- 0611مهندسی سینا صنعت تابلو (ثابت)

6-7272974-0351الکترو کویر (ثابت-کشویی)
4- 88756843- 021واناشید (ثابت)

1- 3173330- 0111فرمان گستر عالی قاپو (ثابت)
8- 5723436- 0311تولیدي و پیمانکاري تاسیسات برقی یم (ثابت)
11- 66707010- 021تولیدي و صنعتی پارس سوئیچ بورد (ثابت)

29- 3342828- 0253تابلو سازان جاسب (ثابت)
8250380- 0351نیرو سامان خاور (ثابت)

6572767- 0511صنعت نیرو (ثابت)
31- 5273130- 0641اروند نیروي دز (ثابت)

18- 45310017- 026ایستا نوآوران نیرو (ثابت)
3-44000520-021آسیا بهین برق(ثابت – کشویی)

56230300-021ثمین نیرو آذر(ثابت)
34328540-041آذر فنون تابلو(ثابت)

2522405-0813آرین الکتریک غرب(ثابت)
32560084-076مجتمع تولیدي صنعتی بینا برق جنوب(ثابت)

61-36695059-021تابلو پارس آذر(ثابت)
56430595-021ایرسا گستر نور آسا( ثابت)

3338087-034شرکت سامانه توسعه صنایع برق پاد( ثابت)
56430595-021میهن تابلو فجر( ثابت)

32425564-044زاگرس تابلو دي( ثابت)
3-33272272-021تولیدي و تاسیساتی ولت تابلو( ثابت)

26-76214325-021تابان تابلو شرق( ثابت)
3222530-028آرمان تابلو البرز( ثابت)

3420357-0341پارسیان تابلو جنوب شرق(ثابت)
7743138-0711پیمان برق الکتریک فاز

76266714-021پارس نیرو خازن
2221420-0243توسعه پستهاي ایران ترانسفو

2441893-0413آذر تابلو سهند
1-42433910-011تکساز تابلو بشل
4130501-0863فجر تابلو مرکزي

8-37582927-031تجهیزات برق و سیاالت فوالد
45332158-026تولید ملزومات برق

44905571-021ایران سوئیچ
37222727-041تابان مراغه
4-42342582-086پارس تابلو

6-56827095-021پارس نیرو تابلو
4-6666583-0511توسعه انرژي آییژ
9-66636702-021صنعتی مهر آباد

33955090-021صنایع برق فرزیان
88714451-021ایران سیبوك

تابلو فشار ضعیف 
مطابق با نقشه هاي 
ارائه شده و ابالغیه 
هاي توانیر (فقط 

تابلوهاي تایید شده 
توسط توانیر)

27



                    
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 

نام تامین کنندگانشماره تلفنتامین کنندگان مورد تائیدنام کاالردیف

لیست فروشندگان لوازم مورد تائید کمیته فنی بازرگانی استان سمنان تا تاریخ  97/06/31 

33263898-013خزر برق گیالن
33234557-013همیاران کنترل شبکه
8-7272056-0351رانین صنعت گستر

3420357-0341کرمان ولتاژ
36423251-021تابلو صنعت یار

32287189-011مازیار صنعت بابل
55005089-33115933-021فرآیند تابلو پایا رجایی

4-37745513-071تابلو دنا
7272399-0353آرمان تابلو یزد

33236759-013صنعتگران ماهر گیالن
35413262-051مهندسی نواختران
5-34427322-061جهان صنعت تابلو

54392823-011تابلو سازي برق پارس تنکابن
44404050-013تولیدي برق کنترل نیروي منطقه آزاد انزلی

36101917-026تولیدي تابلو برق خزان
33226401-013نیرو سازان فومن

9-33612588-013برق صنعت گیالن توان
3777347-026مبنا برق البرز

54263023-011کهکشان اشتیاس
52222374-011برق و صنعت حسینی
32222530-028مهریار تابلو کاسپین

33343143-025سهند رسام الکترونیک
33502613-026آداك بهین نیرو

56235964-021احداث قدرت نیرو
90-36652488-051مهندسی پیشرو خراسان

7-2400485-0511پرشین تابلو تابان
33553282-086مهندسی فوالد برق اراك

36463707-021توان صنعت مبین
4-34586602-081جهان سنجش نیرو بهاران

32634770-035کاویان صنعت یزد
3383392-087تعاونی 1038 تولید تابلو هاي برق صنعتی

32623210-071تعاونی الترو بختگان
3757035-0911مهندسی گرگان تابلو

33452268-077نیرو کهرباي خلیج فارس
66344315-65740466-021پرتو کار تهران

37728957-041شرکت تاسیساتی روشن بناب
55464446-021سفیران صنعت نیرو قائم

8349236-0711صنایع تابلو برق حسام پارس
33360150-33239809-087مهندسی الکترو پرسو

33971401-021مهندسی تابلو الوند پارسیان
33537682-0773صنایع برقی آذرخش بوشهر

3-25434602-0341برق تابنده گستر



                    
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 

نام تامین کنندگانشماره تلفنتامین کنندگان مورد تائیدنام کاالردیف

لیست فروشندگان لوازم مورد تائید کمیته فنی بازرگانی استان سمنان تا تاریخ  97/06/31 

37273486-035کیان ایساتیس پارس
36103-071پویا صنعت آواي مدرن

38229780-071فاز گستر سپید
مهر گستر طبرستان ( ثابت)
56235395- 021پارسیان تابلو فجر (سنتی)
2129795000الوان تابلو (سنتی-کشویی)

4460567-4796741-0411آذر تابلو توان (سنتی-کمپکت)
2583393- 0172الکترو رعد گلستان (سنتی-کمپکت)

36425381آریا صنعت ارم (سنتی-کشویی)
2- 02644221450صنایع برق مدرن نیرو (سنتی-کمپکت)

34760630- 026تابش تابلو (سنتی-کمپکت)
20- 56418311- 021پارس صنعت پرند (سنتی-کشویی)

4222444- 0173عابد خزر (سنتی-کمپکت)
5- 2133002- 0151فنی و مهندسی تابش رعد مازند (سنتی-کمپکت)

66005043- 021طیف آسا (سنتی-کمپکت)
4546820- 0771نیرو ساحل بوشهر (سنتی)

5684345- 0311فنی مهندسی صنایع برق اصفهان تابلو (سنتی-
36423430- 021مهندسی کنترل قدرت (سنتی)

ابداع صنعت90- 5420888- 0511مهندسی کیان تابلو (سنتی-کمپکت)
77340641- 77349272- 021پنج تاش (سنتی-کمپکت)
2223011- 0282توان تابلو (سنتی-کمپکت)

4- 56233573- 021رسانش انرژي نوین (سنتی-کمپکت)
53237827- 031مهندسی ایران برق (سنتی)

8383298- 0451آرتا توان تابلو (سنتی-کمپکت)
1- 56231750- 021نوین طرح نیرو پارس (سنتی-کشویی)

88835056- 88842244- 021صنایع بین المللی برق ارس (سنتی-کشویی)
2223377- 2201120- 0311مهندسی پاوران کنترل سپاهان (سنتی)

24883925- 023بهساز تابلو آسیا (سنتی-کمپکت)
88030954 - 021تامین تابلو (سنتی-کشویی-کمپکت)

81- 88331377- 021تولیدي مهندسی آشتیان تابلو (سنتی-کشویی-
20- 5253517- 0256تابلو صنعت توان (سنتی-کمپکت)

5- 44481770- 021نوآوران برق آریا (سنتی-کشویی-کمپکت)
12- 34763211- 026نیرو سازه سوگند (سنتی-کمپکت)

6690288- 0131الکترو توانساز (سنتی)
21- 3290320- 0181تعاونی صنایع برق خزر (سنتی)

90- 32221988- 024صنایع برق زنگان پارس (سنتی-کشویی)
22695426- 021ایران تابلو (سنتی-کشویی_کمپکت)

16- 34760202- 026جابون (سنتی-کشویی)
36423428- 021فرانیرو صنعت پیشرو (سنتی)

88723136- 021تال ایران (سنتی-کشویی- کمپکت)
36425210- 021صنعتی تابش تابلو شرق (سنتی-کمپکت)

8- 88644285- 021مهندسی پرشین تجهیز نیرو (سنتی-کشویی-



                    
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 

نام تامین کنندگانشماره تلفنتامین کنندگان مورد تائیدنام کاالردیف

لیست فروشندگان لوازم مورد تائید کمیته فنی بازرگانی استان سمنان تا تاریخ  97/06/31 

6-7272974-0351الکترو کویر (سنتی-کشویی)
4- 88756843- 021واناشید (سنتی-کمپکت)

8- 5723436- 0311تولیدي و پیمانکاري تاسیسات برقی یم (سنتی-
11- 66707010- 021تولیدي و صنعتی پارس سوئیچ بورد (سنتی)

8250380- 0351نیرو سامان خاور (سنتی-کمپکت)
6572767- 0511صنعت نیرو (سنتی)

31- 5273130- 0641اروند نیروي دز (سنتی)
18- 45310017- 026ایستا نوآوران نیرو (سنتی)

2-42195961-011الکترو تابلو( سنتی)
2223479-0874فرازکنترل سقز(سنتی)

88789898-021فنی مهندسی فازکار( سنتی)
2-77649921-021مظهر نور( سنتی)

88405853-021صنایع برق هایبرد( سنتی)
7275022-0351ساخت تجهیزات برقی لنایزد(سنتی-کمپکت)

4223031-0382سرو ولتاژ( سنتی)
65436700-021غرب تابلو کرج(سنتی- کمپکت)
2750236-0362برق صنعتی مبتکر کویر( سنتی)

5558866-0361تولیدي صنعتی حفاظ فرمان( سنتی)
5-4208994-0411سهند توان تبریز( سنتی)
33309303-026طبرستان تابلو آریا(سنتی)

2-36373411-041برق آسان تبریز( سنتی- کمپکت)
5-88757854-021نکا نوین ( سنتی- کشویی)

2400370-0511فن آوران صانع شرق(سنتی - کمپکت- کشویی)
24450761-026شارفن تابلو( سنتی- کمپکت)

8-6673555-0311سپاهان تابلو( سنتی)
6-229015-0331حفاظ الکتریک صفاهان( سنتی)
76262636-021بشري سازه( سنتی- کمپکت)
9-35723728-031آلفا برق ( سنتی- کمپکت)

82163000-021کرمان تابلو(سنتی- کمپکت- کشویی)
32426815-044آذر تابلو نیرو صنعت ارومیه( سنتی)

3-44000520-021آسیا بهین برق(سنتی - کمپکت- کشویی)
56230300-021ثمین نیرو آذر (سنتی-کمپکت)

34328540-041آذر فنون تابلو(سنتی)
2522405-0813آرین الکتریک غرب (سنتی)

32560084-076مجتمع تولیدي صنعتی بینا برق جنوب (سنتی)
61-36695059-021تابلو پارس آذر (سنتی)

3338087-034شرکت سامانه توسعه صنایع برق پاد (سنتی)
میهن تابلو فجر (سنتی)

32425564-044زاگرس تابلو دي (سنتی)
3-02133272272تولیدي و تاسیساتی ولت تابلو(سنتی)
26-76214325-021تابان تابلو شرق ( سنتی - کمپکت)

3222530-028آرمان تابلو البرز (سنتی)

تابلو فشار متوسط 
مطابق با نقشه هاي 
ارائه شده و ابالغیه 
هاي توانیر (فقط 

تابلوهاي تایید شده 
توسط توانیر)

28



                    
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 

نام تامین کنندگانشماره تلفنتامین کنندگان مورد تائیدنام کاالردیف

لیست فروشندگان لوازم مورد تائید کمیته فنی بازرگانی استان سمنان تا تاریخ  97/06/31 

3420357-0341پارسیان تابلو جنوب شرق (سنتی-کمپکت)
7743138-0711پیمان برق الکتریک فاز ( سنتی - کمپکت)

2221420-0243توسعه پستهاي ایران ترانسفو ( سنتی - کمپکت)
1-42433910-011تکساز تابلو بشل ( سنتی - کمپکت)
4130501-0863فجر تابلو مرکزي ( سنتی - کمپکت)

8-37582927-031تجهیزات برق و سیاالت فوالد(سنتی-کشویی)
45332158-026تولید ملزومات برق(سنتی-  کشویی)

44905571-021ایران سوئیچ(سنتی-  کشویی)
4-42342582-086پارس تابلو(سنتی- کمپکت- کشویی)

6-56827095-021پارس نیرو تابلو(سنتی)
4-6666583-0511توسعه انرژي آییژ ( سنتی - کمپکت)

9-66636702-021صنعتی مهر آباد(سنتی- کمپکت- کشویی)
88714451-021ایران سیبوك(سنتی- کمپکت- کشویی)

8-7272056-0351رانین صنعت گستر(سنتی)
3420357-0341کرمان ولتاژ(سنتی)

36423251-021تابلو صنعت یار ( سنتی - کمپکت)
4-37745513-071تابلو دنا(سنتی)

7272399-0353آرمان تابلو یزد ( سنتی - کمپکت)
35413262-051مهندسی نواختران ( سنتی - کمپکت)

5-34427322-061جهان صنعت تابلو(سنتی)
36101917-026تولیدي تابلو برق خزان(سنتی)

3777347-026مبنا برق البرز(سنتی)
33502613-026آداك بهین نیرو(سنتی)

56235964-021احداث قدرت نیرو(سنتی)
90-36652488-051مهندسی پیشرو خراسان ( سنتی - کمپکت)

7-2400485-0511پرشین تابلو تابان ( سنتی - کمپکت)
33553282-086مهندسی فوالد برق اراك(سنتی)

36463707-021توان صنعت مبین(سنتی و کشویی)
4-34586602-081جهان سنجش نیرو بهاران(سنتی)

32634770-035کاویان صنعت یزد ( سنتی - کمپکت)
3-25434602-0341برق تابنده گستر ( سنتی - کمپکت)

37273486-035کیان ایساتیس پارس ( سنتی - کمپکت)

2- 02644221450صنایع برق مدرن نیرو
34760630- 026تابش تابلو
66005043- 021طیف آسا
2223011- 0282توان تابلو

4- 56233573- 021رسانش انرژي نوین
24883925- 023بهساز تابلو آسیا

81- 88331377-  021تولیدي مهندسی آشتیان تابلو
20- 5253517- 0256تابلو صنعت توان



                    
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 

نام تامین کنندگانشماره تلفنتامین کنندگان مورد تائیدنام کاالردیف

لیست فروشندگان لوازم مورد تائید کمیته فنی بازرگانی استان سمنان تا تاریخ  97/06/31 

5- 44481770- 021نوآوران برق آریا
2129795000الوان تابلو

5-4208994-0411سهند توان تبریز
8- 5723436- 0311تولیدي و پیمانکاري تاسیسات برقی یم

36425210- 021صنعتی تابش تابلو شرق
8- 88644285- 021مهندسی پرشین تجهیز نیرو

8250380-0351نیرو سامان خاور
5- 2133002- 0151فنی و مهندسی تابش رعد مازند

3-44000520-021آسیا بهین برق
2221420-0243توسعه پستهاي ایران ترانسفو

4-42342582-086پارس تابلو
90-36652488-051مهندسی پیشرو خراسان

7-2400485-0511پرشین تابلو تابان
88723136- 021مهندسی تالیران

22695426- 021ایران تابلو
66706115نکسانز ایتالیا
دانش اتصال کابل3-88544772الکان ایتالیا
88674334ریکم آلمان

HONGSHANG  چسب کار09125590255-8-77121066چین
CTLپارس مفصل آسیا 88847650-88847401021 انگلستان

پیچش سیم توس77826641امپل تکAMPEL TEK کره
نماینده المهدي09123322038آرین مفصل

7977603015جار
88882202شب فروز

88828006آرم
2212720-0311گلنور
77883495فجر

تک نور5642700-0314اصفهان آلومین

1-2225695پادرعد
88835301توس فیوز

22057933ارم شیمی
9-88723337تجهیز نیروي زنگان

11-22036106راما ترانس
نماینده المهدي88790147-88790013آرش ترانس
9122335435یزدان نور

667366000ایران باالست

6068499-0511مشهد تدبیر

پایه کنتور 32

روغن ترانس 33

چوك (باالست) 34

پست کمپکت و 
کیوسک مطابق با 

نقشه هاي ارائه شده و 
ابالغیه هاي توانیر

29

سرکابل و مفصل با 
مشخصات فنی شرکت

30

سرچراغ  الك پشتی 
با الزامات و نیاز 

شرکت
31



                    
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 

نام تامین کنندگانشماره تلفنتامین کنندگان مورد تائیدنام کاالردیف

لیست فروشندگان لوازم مورد تائید کمیته فنی بازرگانی استان سمنان تا تاریخ  97/06/31 

4-5538103-0411زایلوگ
6068499-0511باسط پروژه

3922000-0511رضا ترانس ورك
5413465-0511هریس

88365595مگ الکتریک
10-22907709-021پارس شار بارز

66709848آرا الکتریک
8-88882956پرتو خازن
6282001-0311رسا خازن

نماینده المهدي8879014709123322038-88790013آرش ترانس
نماینده المهدي8877525309123322038رهشاد
آتشکار

9122335435یزدان نور
با هماهنگی کمیته فنیاوژن الکتریک

3-22704372فر اکوه
مهندس نصیري3387071609139105930-031نوید نیرو

88828006شرکت آرم
گلنور الکتریک
مشروط پس از نصب وتائید شرکت33127090-086رویین نور آریا
مشروط پس از نصب وتائید شرکت26420226-021احداث گستر

مشروط پس از نصب وتائید شرکت2-36290580-031روشنایی پارتاك نور
3423283-292بدر فوالد تهران( ایساتیس)

9-33553248-086گروه صنعتی شایان برق
مشروط پس از نصب وتائید شرکت٢-٣٣۵۵٣۴٧٠-٠٨۶نور سازه اراك
33350291-023عمران سازه
6606773-0261نورافشان

شهاب توشه - المهدي9-8837425پارس شهاب
5-88100714نورسرام پویا
المپ نور- مان الکتریک سپاهان پارس32685941-88732319المپ نور

2351597-0311مهندسی دي
فرین آرا88890340تبن آلمان
32658332-031شیواامواج

2449837-0341تابنده گستر
3922000-0511رضا ترانس ورك

88365595مگ الکتریک
10-22907709-021پارس شار بارز

88701414نیرو ترانس
8-88614984بهین تجربه اسپیسر پلیمري 20  42

ترانس ولتاژ( فشار 
متوسط )با الزامات 

توانیر
41

ایگناتور و خازن 
روشنایی مطابق با نیاز 

شرکت
37

پایه تلسکوپی معابر 
مطابق با نیاز شرکت

38

المپ گازي 39

دیتا الیگر با قابلیت 
USB  و ثبات

35

ترانس جریان (فشار 
ضعیف و متوسط)  با 

الزامات توانیر
36

ساعت نجومی 40



                    
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 

نام تامین کنندگانشماره تلفنتامین کنندگان مورد تائیدنام کاالردیف

لیست فروشندگان لوازم مورد تائید کمیته فنی بازرگانی استان سمنان تا تاریخ  97/06/31 

5-5382153-0264درود کلید
77339630سیمکاتک

66409993دالمن
6-5722233-0311آرانیرو سپاهان

356555479132693299-031آرمان نیرو سپاهان
مشروط پس از نصب وتائید شرکتتوان نیرو اصفهان فشارقوي

6540322-0311امید فیوز
3317465-0411اذر الکتریک

2235823-0151خزر برق ساحل
33904437مازیار صنعت

7-88756115گسترش ماناساز آبیک
6570344-0261زرکشان

66027171فرآورده سازان شایان
33670148-8023-88374335آریا ترانسفو شرق

9-88723337ایران ترانسفو زنگان
10-3650901-0511توس نیرو

55228134ایران ترانسفوري
88711471ایران ترانسفو کوشکن

شریعت داوودي 09120361765 (اتوبوستر)77826641-021ابداع صنعت برق
فقطMOF (آقاي مهندس شیرازي 09173084864)  (داخلی 282)14-37439211-071نیرو ترانس
6-88703615نیرو ترانسفو

توضیحات:

 8- اقالم و تولیداتی که توسط شرکت توانیر بررسی صالحیت شده و داراي تائیدیه میباشد و چنانچه دراین لیست درج نگردیده اند، 
سازنده یا نماینده ایشان براي ورود به لیست باید ضمن ارائه تائیدیه معتبر درخواست اضافه شدن به لیست را ارائه نمایند.

1- کلیه لوازم می بایست داراي گارانتی بوده و تامین کنندگان نیز موظف به  ارائه آن می باشند.

2- لوازمی که نیاز به تست دارند تامین کننده موظف به ارائه تستها از مراجع ذیصالح می باشد.
3- لوازم با سال ساخت جدید باشند.

4  -  ضروري است لوازم خریداري شده به روئت کمیته فنی رسیده و مورد تائید قرار گیرد.

ترانسفور ماتور 
روغنی مطابق با 

الزامات و نیاز شرکت

 5-  تجهیزات و لوازمی که در لیست فوق درج نشده فقط با تائید کمیته فنی قابل خریداري می باشند.
  6- کلیه شرکت-هاي تائید صالحیت شده توسط توانیر ملزم به ارائه تائیدیه معتبر از توانیر در مستندات خود و هنگام فروش کاال میباشند 

و عدم ارائه تائیدیه به منزله خروج از لیست خواهد بود.(احراز صالحیت داراي اعتبار)
 7    -  چون کاالي تهیه شده توسط تولید کنندگان با کیفیت مختلف می-باشد. لذا تهیه نمونه کاال توسط پیمانکار و ارائه به ناظر ضروري 

بوده و پس از تائید کتبی ناظر ، پیمانکار مجاز به خرید انبوه بوده و مجدداً توسط ناظر مورد کنترل و نظارت قرار خواهد گرفت.
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اسپیسر پلیمري 20 
کیلو ولت
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شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 

نام تامین کنندگانشماره تلفنتامین کنندگان مورد تائیدنام کاالردیف

لیست فروشندگان لوازم مورد تائید کمیته فنی بازرگانی استان سمنان تا تاریخ  97/06/31 

 9  - یراق آالت شامل انواع راك واتریه، بست فلزي، انواع پایه مقره، انواع پیچ و مهره، تسمه گالوانیزه، کنسول فلزي، جلوبر، بازوي 

چراغ، کلمپ سه و چهار پیچه، زنجیره مقره بشقابی و.... می-باشد و پیمانکار موظف به ارائه تائیدها و تستها به کارفرما بوده و کلیه لوازم 

باید مطابق با درخواست شرکت باشند.
 10- شرکت-هاي تامین کننده موظف به ارائه تایپ تست ، روتین تست، تست هاي آزمایشگاهی و گارانتی به پیمانکار و خریدار می باشد.

 16- با توجه به تغییر شماره تلفن بعضی از شهر ها احتماال شماره تلفن  بعضی از شرکتها دستخوش تغییرات شده است که در صورت 
دریافت صحیح آن اقدام خواهد شد.

  12- کلیه شرکت هاي مشروط موظف به ارائه تائیدیه و یا تست-هاي مربوطه از آزمایشگاه جهت لوازم خود می-باشند.
 13- ضروري است کلیه پیمانکاران در زمان خرید کاال مشخصات فنی و الزامـات مورد نظر را از کمیتـه فنی در یافت نمایند .

 14- تابلوي فشار ضعیف عمومی مجهز به ثبات (دیتاالگر) باشدکه نوع آن توسط کمیته فنی تعیین می-گردد.

 15- در صورت لزوم کارفرما مختاراست لوازم و تجهیزات مورد استفاده پیمانکار را به آزمایشگاه یا پژوهشگاه نیرو ارسال نماید بدیهی 
است کلیه هزینه-ها به عهده پیمانکار خواهد بود.

11  - در صورت هر گونه تغییر لیست جدید متعاقبا اعالم می-گردد.


