
98/03/31:  تاریخ اعتبار

ردیف
حوزه فعالیت

(نام تجهیز) 
نام شرکت

تاییدیه

 توانیر

مدل یا مشخصه تجهیز 

عالمت تجاری/ اصلی

کشور /نام شرکت

ارائه دهنده )

(نمایندگی و تجهیز 

آدرس و تلفن شعب

(071-37438659) جاده ترکان 3چهارراه شریف آباد کیلومتر - بلوار مدرس خ شهید دوران- شیراز: کارخانه

(021-88701414) 1206واحد - ساختمان سرو ساعی - خیابان ولیعصر - تهران : دفتر مرکزی

(02144481770-5) 140واحد -  متری گلستان35خ - بلوار سردار جنگل-اتوبان همت-تهران: دفتر مرکزی

(028-32848161)بلوار نظامی - شهرک صنعتی کاسپین- اتوبان کرج قزوین: کارخانه

R--آرین کلید پارس TU -550E
E N  

TE C HNO LO G
(021-44030073) جنوبی 414تهران ابتدای اشرفی اصفهانی نرسیده به سه راه مرزداران برج نگین رضا واحد : دفتر مرکزی

C-- تجهیزات برق بهین تجربه omTroll 333نروژ/NORTROLL(02188614984-8) 3واحد-10پالک -کوچه بهاردوم-خیابان شیرازجنوبی-خیابان مالصدرا-میدان ونک-تهران: دفتر مرکزی

Sمهندسی سازگان ارتباط R (021-88762960) 40خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه شرقی پالک -تهران: دفتر مرکزی --300-

AZ--مهندسی صنایع برق آذر کلید AR TU--(021-65584465) متری 20 متری سوم غربی ـ نبش 12شهریار ـ یوسف آباد قوام ـ بلوار قبچاق ـ : کارخانه

(021-88202575) 14335/974صندوق پستی - ساختمان شهیدعباسپور- 10شماره - خیابان برزیل- میدان ونک- تهران: دفتر مرکزی

C59 (021-88202575)پالک- خیابان راش- بلوارصنعتگران- شهرک صنعتی پرند- یزرگراه تهران ساوه- تهران: کارخانه

(021-22883595) 21پالک - کوچه پرستو - خیابان ارسباران- ضلع شمالغربی پل سیدخندان - تهران : دفتر مرکزی

(021-22883595) 9شماره - خیابان صنعت - بعد از بیمارستان هفت تیر - خیابان شهید رجایی - تهران : کارخانه

AS--اوژن الکترونیک آزما I-07--(028-32848511)اول نظامی - شهرک صنعتی کاسپین بلوار عارف قزوینی -تهران -اتوبان قزوین 30کیلومتر-قزوین :کارخانه

IG-- بهنوران افروز (021-55380937) 872پ -نبش ارامنه و وحدت اسالمی- خ شهید بشیری - خ وحدت اسالمی-تهران: دفتر مرکزی--70-

IG--راما الکتریک (021-23543000) 5طبقه - 42پالک - ناهید غربی- روبروی پارک ملت- خ ولیعصر- تهران: دفتر مرکزی--400

(021-88672530)  1517616114 کد پستی 15خ یکم پ- خ گاندی- تهران------رهشاد الکتریک

(031-32201157) 124واحد - طبقه سوم -ساختمان زاینده رود-خیابان فردوسی-اصفهان: دفتر مرکزی------گلنور

(031-32224430)21واحد  - 4طبقه - ساختمان حافظ - چهارراه فلسطین - اصفهان ------نوید نیرو

(028-32848511)اول نظامی - شهرک صنعتی کاسپین بلوار عارف قزوینی -تهران -اتوبان قزوین 30کیلومتر-قزوین :کارخانه------اوژن الکترونیک آزما

 جاده بوئین زهرا به قزوین، صدر آباد، جاده ولی آباد، کوچه شهید صدق3بوئین زهرا، کیلومتر : کارخانه------مهتاب کاسپین

(013-33882039)رشت، شهر صنعتی رشت خ اول شرکت آژیراک : کارخانه------(آژیراک)کیهان 

(031-46253264) 8پالک - خیابان سعدی -خیابان شهید رجایی - استان اصفهـان،نایین : کارخانه------گیو مدار

(021-88793030)طبقه دوم-297پالک - ظفر سابق-خیابان وحید دستگردی:دفتر مرکزی ------آرش ترانس

(013-33882039)رشت، شهر صنعتی رشت خ اول شرکت آژیراک : کارخانه------(آژیراک)کیهان 

(021-33114884)1115847396 طبقه همکف کدپستی 7تهران خ پامنار مجتمع تجاری ولیعصر پ :دفتر مرکزی------همدان ترانس

(021-23543000) 5طبقه - 42پالک - ناهید غربی- روبروی پارک ملت- خ ولیعصر- تهران: دفتر مرکزی------راما الکتریک

(021 -88974091)1431664181 کدپستی 3 واحد 35تهران میدان فاطمی خ چهلستون خ بوعلی سینا شرقی پ ------انتقال برق پارس

(051-35413014) 497 پالک قطعه شماره 1مشهد شهرک صنعتی توس فاز : کارخانه------ برقگیرتوس

(021-22783158) 401،واحد 16تهران،خ کالهدوز،مابین دیباجی و دلبخواه نبش کوچه معتمدی،پالک :دفتر مرکزی------(آلفا کابل )آلفا صنعت پارس 

(021-55243322) 10بلوار آیت اهلل خامنه ای خ مینای-شهرک صنعتی شکوهیه - جاده قدیم قم15کیلومتر : کارخانه------ارکان پایه بتن

(026-36659384) پالک یک9اندیشه بلوار نیلوفر نبش بنفشه - کرج :کارخانه------پرگاس کومه

(02333350291-2) 3 واحد1ساختمان تجاری خدماتی معلم طبقه -بلوارمعلم-سمنان: دفتر مرکزی------تاژه صنعت سنگسر

(031-95021507)2 واحد شماره 4 طبقه 4اصفهان چهارباغ عباسی خیابان باب الرحمه میدان امام حسین ساختمان ارگ جهان نما فاز :دفتر مرکزی------تیر سازان سدید

(026-34716002) اتوبان تهران قزوین ، کمالشهر ، شهرک صنعتی بهارستان ، انتهای خیابان طیف ساز  48کیلومتر :کارخانه------شرکت نیرو انتقال نگین

(031-37882228)جنب نیروگاه اصفهان - خ نیروگاه- بلوار شفق-اصفهان اتوبان ذوب اهن: کارخانه------کوشش برق اصفهان

(01132284880-4) اتوبان بابل به قائم شهر 10کیلومتر : کارخانه------مازیار صنعت بابل

(026-4301و026-44228899)ضلع شمالی میدان مادایران  - فاز یک - کرج شهر صنعتی هشتگرد :کارخانه------ماهان بتن فرزانگان

(021-56586402)جاده ساوه سه راه ادران بطرف شهریار شهرک صنعتی زواره ای خیابان شاه چراغی  سوم : کارخانه------مهندسی ابنیه پایه گستر

(026-36570138و36570344) اندیشه جنب شرکت کیاتل 2جاده مالرد کانال شرقی آب فردیس انتهای فاز : کارخانه------ مهندسی زرکشان

(026-45332208)نظرآباد شهرک صنعتی سپهر جاده کمربندی فردوسی خ شهریور غربی :کارخانه سکسیونر گازی

(021-22695426) 4 طبقه 58قیطریه چیذر میدان ندا ابتدای خ عسگری ساختمان شاب پالک : دفتر مرکزی دژنکتور خال

(02334583925-6) 481پالک- 4تالش - 2میدان صنعت فاز-بلوار صنعت - شهرک صنعتی ایوانکی (ع)اتوبان امام رضا : کارخانهسکسیونر گازی

(02122694005-6)3 واحد8کوچه چهارم پالک- خیابان نیلوفر- خیابان خرمشهر- تهران: دفتر مرکزیدژنکتور خال

(02188644285-8) 6 واحد 12تهران خیابان ولیعصر باالتر از میدان ونک برج نگار طبقه :دفتر مرکزیABBسکسیونر گازی

(02334583592-3) 11سمنان ، شهرک صنعتی ایوانکی بلوار صنعت خیابان صنعت - جاده تهران45سمنان،کیلومتر : کارخانهایران/ پارس سوئیچدژنکتور خال

سکسیونر گازی

دژنکتور خال

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

S AE F W5R TU

ایگنیتور3

برقگیر

4

5

6

باالست مغناطیسی

باالست الکترونیکی 

(FPL -55وات)

تامین کنندگان تایید صــالحیت شده / لیست سازندگان 

CIT24 

young  hwa --

 نیروترانس

موج نیرو

1 MO F

Y O U NG HWA  

کره جنوبی

----

نوآوران برق آریا

--

پایه بتنی چهار گوش 7

ایتالیا/ سارلبهساز تابلو آسیا

 پرشین تجهیز نیرو

پست کمپکت8

فرانسه/ اشنایدر



(026-34760630) 86پالک - گلستان پنجم - شهرک صنعتی بهارستان - کمالشهر -کرج: کارخانهتابش تابلو

--V-R TU 2000



-- ویستا جهان

ABB ایران تابلو

2R TU

1
* نماییدمراجع  (لیست الکترونیکی سازندگان)جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت توزیع استان 

- شرکت های سازنده کابل  بایستی دارای تاییدیه توانیر با تاریخ معتبر باشند *



98/03/31:  تاریخ اعتبار

ردیف
حوزه فعالیت

(نام تجهیز) 
نام شرکت

تاییدیه

 توانیر

مدل یا مشخصه تجهیز 

عالمت تجاری/ اصلی

کشور /نام شرکت

ارائه دهنده )

(نمایندگی و تجهیز 

آدرس و تلفن شعب

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

تامین کنندگان تایید صــالحیت شده / لیست سازندگان 

CIT24  نیروترانس

1 MO F

--
سکسیونر گازی

دژنکتور خال

سکسیونر گازی

دژنکتور/سکسیونر 

(021-44002535) 11واحد  - 1پ - خ نیرو - نرسیده به جنت آباد  - بلوار آیت اله کاشانی - فلکه دوم صادقیه -تهران: دفتر مرکزیایران/سرو نیرو شیرازسکسیونر گازی

(02156233573) 17پالک - 8گلشید - بلوار نخلستان - شهرک صنعتی شمس آباد -  اتوبان تهران قم 45کیلومتر : کارخانهایران/ پارس سوئیچدژنکتور خال

(026)(34450733-34450761)7طبقه چهارم واحد154مجتمع پرواز پ-جنب خ پیروزی-نرسیده به پل آزادگان-خ مطهری-کرجسکسیونر گازی

(02637858598) 15خ میالد پالک- خیابان سرداران دهم جنوبی - شهرک صنعتی پیام ماهدشت - کرج دژنکتور خال

سکسیونر گازی

دژنکتور خال

(026-36670790) 120شهرک صنعتی سیمین دشت، خیابان هفتم شرقی، پالک - کرج : کارخانهسکسیونر گازی

(021-66005043) 1تهران خیابان آزادی خیابان علی دهقان نبش سعید افشاریان پالک : دفتر مرکزیدژنکتور خال

(021-65436900) 127`- خ نهم غربی - شهرک صنعتی صفادشت - مالرد : کارخانهسکسیونر گازی

(026-32718540) 65پالک - خ قائم - راه طالقانی 4- کرج : دفتر مرکزیدژنکتور خال

(02144481770-5) 140واحد -  متری گلستان35خ - بلوار سردار جنگل-اتوبان همت-تهران: دفتر مرکزیسکسیونر گازی

(028-32848161)بلوار نظامی - شهرک صنعتی کاسپین- اتوبان کرج قزوین: کارخانهدژنکتور خال

(03538250380-1)جنب شرکت شیر نشاط - خ اطهر - پشت میدان تره بار - خیابان آیت اهلل کاشانی - یزد : کارخانهسکسیونر گازی

(021-22018944) 1واحد  - 9طبقه - برج جم- نبش کوچه روانپور - باالتر از پارک ملت - خیابان ولیعصر : دفتر مرکزیدژنکتور خال

(02144000520-3) 104 پالک 30تهران فلکه دوم صادقیه بلوار اشرفی اصفهانی نبش گلستان : دفتر مرکزی

(026-37777691) 4 کوچه ارغوان 3اشتهارد شهرک صنعتی اشتهارد انتهای بلوار حسابی غربی خیابان ریحان : کارخانه

(026-34419306) 3 واحد 253پالک -نبش استقالل جنوبی-بلوار مطهری- کرج : دفتر مرکزی

(021-65432980) 104پالک -خیابان نهم غربی- بلوار فروردین- صفادشت،شهرک صنعتی صفادشت: کارخانه

(026-34666014)مجتمع صنعتی حمید- مابین سه راه پست خانه و خ آقا رضایی - حصارک - کرج -استان البرز:کارخانه----الکترو پارس سیستم رعد

(021-56574265) 46پالک - کوچه یاس  -7خیابان صنعت - خیابان کمیل - شهرک صنعتی پاسارگاد کاظم اباد- جاده شهریار به سمت سه راه آدران: کارخانه ----الکترو سان پرتو نیوساد

(021-22695426) 4 طبقه 58قیطریه چیذر میدان ندا ابتدای خ عسگری ساختمان شاب پالک : دفتر مرکزی ----ایران تابلو

(021-56454660)رباط کریم نرسیده به سه راهی آدران جاده شهدای صنعت بن بست پنجم پالک سوم درب سبز رنگ: کارخانه

(021-44764514)237تهران شهرک گلستان بلوار امیر کبیر نرسیده به بلوار هاشم زاده پالک :دفتر مرکزی

(026-36575003) تجاری10 واحد8 بسمت شهرک ناز الدن 5کرج فردیس فلکه : دفتر مرکزی----ایلیا بهینه کاران پویا

(021-76266698)453پالک -خیابان صنعت غربی-منطقه صنعتی کمرد-جاده آبعلی-تهران: کارخانه----برق پارس نیرو خازن

(02334583925-6) 481پالک- 4تالش - 2میدان صنعت فاز-بلوار صنعت - شهرک صنعتی ایوانکی (ع)اتوبان امام رضا : کارخانه

(02122694005-6)3 واحد8کوچه چهارم پالک- خیابان نیلوفر- خیابان خرمشهر- تهران: دفتر مرکزی

(021-44006273) 4طبقه- 31پ- بعد از خیابان مجاهد کبیر - بلوار الله - اتوبان ستاری جنوبی -تهران: دفتر مرکزی

(02156827095-6)1پالک-چنب صنایع چوب سرو- خ سروستان- خ کاشانی- اسالمشهر- تهران:کارخانه

(026-33513841)168/3626بلوار سرداران غربی روبروی کارواش شازده جنب نمایشگاه خودروی کیان پالک -استان البرز:کارخانه----پارسیان صنعت صاعقه البرز

(026-34812964) 4 پالک 2کرج کمالشهر ظفر : کارخانه--پاسارگاد برق رستاک

(02188644285-8) 6 واحد 12تهران خیابان ولیعصر باالتر از میدان ونک برج نگار طبقه :دفتر مرکزی---- پرشین تجهیز نیرو

(021-77349272) 4خیابان دماوند،خیابان اتحاد،کوچه سیزدهم غربی،پالک : کارخانه----پنج تاش

(028-32891163)درب چهارم . جاده خاکی. بعد از نمایندگی ایران خودرو. کوچه اول شرقی.بلوار باهنر.میدان معلم.آبیک: کارخانه ----پیشگامان صنعت برق اوستا

(026-34760630) 86پالک - گلستان پنجم - شهرک صنعتی بهارستان - کمالشهر -کرج: دفتر مرکزی----تابش تابلو

(021-36428420-24)طبقه همکف -128پالک -انتهای بلوار خیام-بلوار ابن سینا-شهرک صنعتی عباس آباد-جاده خاوران: کارخانه----تابش تابلو شرق

(011-33033002)جنب هنرستان فیروزبان  (جاده دریا) فرح آباد7کیلومتر -ساری- مازندران: کارخانه---- تابش رعد مازند

(026-34509050)کرج شاهین ویال ضلع غربی میدان امام حسین روبری اداره برق منطقه غرب:کارخانه----تابلو برق جم

(026-36101917) 30کرج گرمدره شهرک سعادتیه بعد از خط راه اهن کوچه تیر پالک :کارخانه---- تابلو برق خزان

(02156230300-1) 4و2 پالک5گلشید - بلوار نخلستان - شهرک صنعتی شمس آباد -  اتوبان تهران قم 30کیلومتر : کارخانه

(021-44030073) 414برج نگین رضا واحد- بلوار اشرفی اصفهانی -تهران : دفتر مرکزی

تابلو سنجش9

--

----

--اداک بهین نیرو

--

--



پارس نیرو تابلو

بهساز تابلو آسیا



--

طیف آسا

آسیا بهین برق

(ثنا)ثمین نیرو آذر 





غرب تابلو کرج

  نیرو سامان خاور

ایرسا گستر نور آسا



--

----

--



8

شارفن تابلو

--

ادامه پست کمپکت





 تابش رعد مازند

 رسانش انرژی نوین





صنایع برق مدرن نیرو

ایتالیا/ سارل

نوآوران برق آریا

ایتالیا/ سارل 

ایتالیا/ سارل

ایتالیا/ سارل

تابش تابلو شرق

ایتالیا/ سارل

ایتالیا/ سل

(021-36428420-24)طبقه همکف -128پالک -انتهای بلوار خیام-بلوار ابن سینا-شهرک صنعتی عباس آباد-جاده خاوران: کارخانه

(011-33033002)جنب هنرستان فیروزبان  (جاده دریا) فرح آباد7کیلومتر -ساری- مازندران: کارخانه

(026-44221450)خیابان بهشت - 4فاز- شهرک صنعتی هشتگرد- استان البرز:کارخانه



ترکیه/الکو

ایتالیا/ سارل

2
* نماییدمراجع  (لیست الکترونیکی سازندگان)جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت توزیع استان 

- شرکت های سازنده کابل  بایستی دارای تاییدیه توانیر با تاریخ معتبر باشند *



98/03/31:  تاریخ اعتبار

ردیف
حوزه فعالیت

(نام تجهیز) 
نام شرکت

تاییدیه

 توانیر

مدل یا مشخصه تجهیز 

عالمت تجاری/ اصلی

کشور /نام شرکت

ارائه دهنده )

(نمایندگی و تجهیز 

آدرس و تلفن شعب

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

تامین کنندگان تایید صــالحیت شده / لیست سازندگان 

CIT24  نیروترانس

1 MO F

--
(021-44002535) 11واحد  - 1پ - خ نیرو - نرسیده به جنت آباد - بلوار آیت اله کاشانی - فلکه دوم صادقیه -تهران: دفتر مرکزی

(02156233573) 17پالک - 8گلشید - بلوار نخلستان - شهرک صنعتی شمس آباد -  اتوبان تهران قم 45کیلومتر : کارخانه

(02636273117) 4مشکین دشت، خ شهید خسرو مرادی، نبش نسترن : دفتر مرکزی 

(09123605219)ماهدشت ، خیابان جم، کوچه طراوت، درب دوم سمت راست : کارخانه 

(026-44222653) متر جلوتر از بیمارستان تامین اجتماعی به سمت کرج زیر دفتر بیمه ایران داخل گاراژ 200هشتگرد ، خیابان امام : دفتر مرکزی ----رعد تابلو ساوج

(026-32562107)107 واحدAکرج،آزادگان بلوار تربیت مربی،ضلع شرقی پارک نبوت مجتمع اداری پارسیان ،بلوک:دفتر مرکزی

(021-65194262) 144جاده کرج مالرد بعد از سه راه اندیشه جنب اداره برق مالرد پالک : دفتر مرکزی

(026)(34450733-34450761)7طبقه چهارم واحد154مجتمع پرواز پ-جنب خ پیروزی-نرسیده به پل آزادگان-خ مطهری-کرج

(02637858598) 15خ میالد پالک- خیابان سرداران دهم جنوبی - شهرک صنعتی پیام ماهدشت - کرج 

(021-56235934)16 پالک 1تهران شهرک صنعتی شمس آباد بلوار نخلستان خیابان گلشید : کارخانه

(021-33986234)19تهران الله زار جنوبی کوچه باربد پاساژ سرای الله زار پالک : دفتر مرکزی

(026-44221450)خیابان بهشت - 4فاز- شهرک صنعتی هشتگرد- استان البرز:کارخانه----صنایع برق مدرن نیرو

(026-34806530)متر پایین تر از میثم یک جنب بستنی شاد50کرج جاده قزلحصار :کارخانه

(026-34566698)435 متر مانده به میدان امام حسین شاهین ویال پ 300کرج میانجاده :دفتر مرکزی

(26-44210649)به سمت اتوبان مجتمع تجاری گلستان مغازه دوم، تابلو برق نوین بروجرد (فشند)هشتگرد قدیم میدان بسیج : نمایندگی فروش

(026-33309303) 3کرج، جاده قزلحصار، نرسیده به سه راه ملک آباد، خیابان اکسیژن ، پالک : دفتر مرکزی----طبرستان تابلو آریا

(026-36670790) 120شهرک صنعتی سیمین دشت، خیابان هفتم شرقی، پالک - کرج : کارخانه

(021-66005043) 1تهران خیابان آزادی خیابان علی دهقان نبش سعید افشاریان پالک : دفتر مرکزی

(021-65436900) 127- خ نهم غربی - شهرک صنعتی صفادشت - مالرد : کارخانه----غرب تابلو کرج

(021-88042584)،طبقه اول 19تهران، خیابان مالصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه مفتاح، پالک : دفتر مرکزی----(فرانیر)فن آوران راهبردی نیرو

(086-34130501)بلوار امیرکبیرخ شایگان - 1شهرک صنعتی شماره - میدان امام خمینی- اراک-استان مرکزی :کارخانه----فجر تابلو مرکزی

(026-34240862) 82پالک - خیابان ابوذر - چهل و پنج متری گلشهر-کرج :کارخانه----فنی مهندسی کرج برق سازه

(026-34721446) 157کرج کمالشهر بلوار شهید بهشتی بعد از سه راه پیشاهنگی پالک :کارخانه----کوثر تابلو البرز

(026-37773740)-3405قطعه - شهرک صنعتی اشتهارد- کرج:کارخانه

(026-36676183) 30پالک- خیابان اداره برق فردیس-جاده مالرد - کرج: نمایندگی فروش

(021-77649921) طبقه همکف شرقی 9خ دکتر شریعتی پائین تر از طالقانی خ حمید صدیق پ : تهران : دفتر مرکزی----مظهرنور

(02144481770-5) 140واحد -  متری گلستان35خ - بلوار سردار جنگل-اتوبان همت-تهران: دفتر مرکزی----نوآوران برق آریا

(03538250380-1)جنب شرکت شیر نشاط - خ اطهر - پشت میدان تره بار - خیابان آیت اهلل کاشانی - یزد : کارخانه

(021-22018944) 1واحد  - 9طبقه - برج جم- نبش کوچه روانپور - باالتر از پارک ملت - خیابان ولیعصر : دفتر مرکزی

(02144000520-3) 104 پالک 30تهران فلکه دوم صادقیه بلوار اشرفی اصفهانی نبش گلستان : دفتر مرکزی

(026-37777691) 4 کوچه ارغوان 3اشتهارد شهرک صنعتی اشتهارد انتهای بلوار حسابی غربی خیابان ریحان : کارخانه

(026-34419306) 3 واحد 253پالک -نبش استقالل جنوبی-بلوار مطهری- کرج : دفتر مرکزی

(021-65432980) 104پالک -خیابان نهم غربی- بلوار فروردین- صفادشت،شهرک صنعتی صفادشت: کارخانه

(021-22695426) 4 طبقه 58قیطریه چیذر میدان ندا ابتدای خ عسگری ساختمان شاب پالک : دفتر مرکزی ----ایران تابلو

(021-56454660)رباط کریم نرسیده به سه راهی آدران جاده شهدای صنعت بن بست پنجم پالک سوم درب سبز رنگ: کارخانه

(021-44764514)237تهران شهرک گلستان بلوار امیر کبیر نرسیده به بلوار هاشم زاده پالک :دفتر مرکزی

(021-76266698)453پالک -خیابان صنعت غربی-منطقه صنعتی کمرد-جاده آبعلی-تهران: کارخانه----برق پارس نیرو خازن

(02334583925-6) 481پالک- 4تالش - 2میدان صنعت فاز-بلوار صنعت - شهرک صنعتی ایوانکی (ع)اتوبان امام رضا : کارخانه

(02122694005-6)3 واحد8کوچه چهارم پالک- خیابان نیلوفر- خیابان خرمشهر- تهران: دفتر مرکزی

(021-44006273) 4طبقه- 31پ- بعد از خیابان مجاهد کبیر - بلوار الله - اتوبان ستاری جنوبی -تهران: دفتر مرکزی

(02156827095-6)1پالک-چنب صنایع چوب سرو- خ سروستان- خ کاشانی- اسالمشهر- تهران:کارخانه

(02188644285-8) 6 واحد 12تهران خیابان ولیعصر باالتر از میدان ونک برج نگار طبقه :دفتر مرکزی---- پرشین تجهیز نیرو

(021-77349272) 4خیابان دماوند،خیابان اتحاد،کوچه سیزدهم غربی،پالک : کارخانه----پنج تاش

(026-34760630) 86پالک - گلستان پنجم - شهرک صنعتی بهارستان - کمالشهر -کرج: دفتر مرکزی----تابش تابلو

(021-36428420-24)طبقه همکف -128پالک -انتهای بلوار خیام-بلوار ابن سینا-شهرک صنعتی عباس آباد-جاده خاوران: کارخانه----تابش تابلو شرق

(011-33033002)جنب هنرستان فیروزبان  (جاده دریا) فرح آباد7کیلومتر -ساری- مازندران: کارخانه---- تابش رعد مازند

(026-36101917) 30کرج گرمدره شهرک سعادتیه بعد از خط راه اهن کوچه تیر پالک :کارخانه---- تابلو برق خزان

--



تابلو توزیع10

ادامه تابلو سنجش9

رعد تابلو البرز

--

--

--

-- نیرو سامان خاور

--



--



--

--



 پارس نیرو تابلو

--

--

--

--

--

--

-- --

--





--

--



--

--

--

صنایع تابلو برق امین البرز



طیف آسا

صنایع برق فرزیان

 رسانش انرژی نوین

رعد گستران حق بین

اداک بهین نیرو

ایرسا گستر نور آسا

مبنا برق البرز

شارفن تابلو

آسیا بهین برق

بهساز تابلو آسیا







--

--

--

--

--

3
* نماییدمراجع  (لیست الکترونیکی سازندگان)جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت توزیع استان 

- شرکت های سازنده کابل  بایستی دارای تاییدیه توانیر با تاریخ معتبر باشند *



98/03/31:  تاریخ اعتبار

ردیف
حوزه فعالیت

(نام تجهیز) 
نام شرکت

تاییدیه

 توانیر

مدل یا مشخصه تجهیز 

عالمت تجاری/ اصلی

کشور /نام شرکت

ارائه دهنده )

(نمایندگی و تجهیز 

آدرس و تلفن شعب

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

تامین کنندگان تایید صــالحیت شده / لیست سازندگان 

CIT24  نیروترانس

1 MO F

--
(02156230300-1) 4و2 پالک5گلشید - بلوار نخلستان - شهرک صنعتی شمس آباد -  اتوبان تهران قم 30کیلومتر : کارخانه

(021-44030073) 414برج نگین رضا واحد- بلوار اشرفی اصفهانی -تهران : دفتر مرکزی

(021-44002535) 11واحد  - 1پ- خ نیرو - نرسیده به جنت آباد  - بلوار آیت اله کاشانی - فلکه دوم صادقیه -تهران: دفتر مرکزی

(02156233573) 17پالک - 8گلشید - بلوار نخلستان - شهرک صنعتی شمس آباد -  اتوبان تهران قم 45کیلومتر : کارخانه

(026-32562107)107 واحدAکرج،آزادگان بلوار تربیت مربی،ضلع شرقی پارک نبوت مجتمع تجاری اداری پارسیان ،بلوک:دفتر مرکزی

(021-65194262) 144جاده کرج مالرد بعد از سه راه اندیشه جنب اداره برق مالرد پالک : دفتر مرکزی

(026)(34450733-34450761)7طبقه چهارم واحد154مجتمع پرواز پ-جنب خ پیروزی-نرسیده به پل آزادگان-خ مطهری-کرج

(02637858598) 15خ میالد پالک- خیابان سرداران دهم جنوبی - شهرک صنعتی پیام ماهدشت - کرج 

(021-56235934)16 پالک 1تهران شهرک صنعتی شمس آباد بلوار نخلستان خیابان گلشید : کارخانه

(021-33986234)19تهران الله زار جنوبی کوچه باربد پاساژ سرای الله زار پالک : دفتر مرکزی

(026-44221450)خیابان بهشت - 4فاز- شهرک صنعتی هشتگرد- استان البرز:کارخانه----صنایع برق مدرن نیرو

(026-33309303) 3کرج، جاده قزلحصار، نرسیده به سه راه ملک آباد، خیابان اکسیژن ، پالک : دفتر مرکزی----طبرستان تابلو آریا

(026-36670790) 120شهرک صنعتی سیمین دشت، خیابان هفتم شرقی، پالک - کرج : کارخانه

(021-66005043) 1تهران خیابان آزادی خیابان علی دهقان نبش سعید افشاریان پالک : دفتر مرکزی

(021-65436900) 127`- خ نهم غربی - شهرک صنعتی صفادشت - مالرد : کارخانه

(026-32718540) 65پالک - خ قائم - راه طالقانی 4- کرج : دفتر مرکزی

(021-88042584)،طبقه اول 19تهران، خیابان مالصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه مفتاح، پالک : دفتر مرکزی----فن آوران راهبردی نیرو

(086-34130501)-بلوار امیرکبیرخ شایگان- 1شهرک صنعتی شماره - میدان امام خمینی- اراک-استان مرکزی :کارخانه----فجر تابلو مرکزی

(026-34240862) 82پالک - خیابان ابوذر - چهل و پنج متری گلشهر-کرج :کارخانه----فنی مهندسی کرج برق سازه

(026-34721446) 157کرج کمالشهر بلوار شهید بهشتی بعد از سه راه پیشاهنگی پالک :کارخانه----کوثر تابلو البرز

(026-36676183) 30پالک- خیابان اداره برق فردیس-جاده مالرد - کرج: نمایندگی فروش----مبنا برق البرز

(021-77649921) طبقه همکف شرقی 9خ دکتر شریعتی پائین تر از طالقانی خ حمید صدیق پ : تهران : دفتر مرکزی----مظهرنور

(02144481770-5) 140واحد -  متری گلستان35خ - بلوار سردار جنگل-اتوبان همت-تهران: دفتر مرکزی

(028-32848161)بلوار نظامی - شهرک صنعتی کاسپین- اتوبان کرج قزوین: کارخانه

(03538250380-1)جنب شرکت شیر نشاط - خ اطهر - پشت میدان تره بار - خیابان آیت اهلل کاشانی - یزد : کارخانه

(021-22018944) 1واحد  - 9طبقه - برج جم- نبش کوچه روانپور - باالتر از پارک ملت - خیابان ولیعصر : دفتر مرکزی

(02144000520-3) 104 پالک 30تهران فلکه دوم صادقیه بلوار اشرفی اصفهانی نبش گلستان : دفتر مرکزی

(026-37777691) 4 کوچه ارغوان 3اشتهارد شهرک صنعتی اشتهارد انتهای بلوار حسابی غربی خیابان ریحان : کارخانه

(026-34419306) 3 واحد 253پالک -نبش استقالل جنوبی-بلوار مطهری- کرج : دفتر مرکزی

(021-65432980) 104پالک -خیابان نهم غربی- بلوار فروردین- صفادشت،شهرک صنعتی صفادشت: کارخانه

(021-22695426) 4 طبقه 58قیطریه چیذر میدان ندا ابتدای خ عسگری ساختمان شاب پالک : دفتر مرکزی ----ایران تابلو

(021-56454660)رباط کریم نرسیده به سه راهی آدران جاده شهدای صنعت بن بست پنجم پالک سوم درب سبز رنگ: کارخانه

(021-44764514)237تهران شهرک گلستان بلوار امیر کبیر نرسیده به بلوار هاشم زاده پالک :دفتر مرکزی

(021-76266698)453پالک -خیابان صنعت غربی-منطقه صنعتی کمرد-جاده آبعلی-تهران: کارخانه----برق پارس نیرو خازن

(02334583925-6) 481پالک- 4تالش - 2میدان صنعت فاز-بلوار صنعت - شهرک صنعتی ایوانکی (ع)اتوبان امام رضا : کارخانه

(02122694005-6)3 واحد8کوچه چهارم پالک- خیابان نیلوفر- خیابان خرمشهر- تهران: دفتر مرکزی

(021-44006273) 4طبقه- 31پ- بعد از خیابان مجاهد کبیر - بلوار الله - اتوبان ستاری جنوبی -تهران: دفتر مرکزی

(02156827095-6)1پالک-چنب صنایع چوب سرو- خ سروستان- خ کاشانی- اسالمشهر- تهران:کارخانه

(02188644285-8) 6 واحد 12تهران خیابان ولیعصر باالتر از میدان ونک برج نگار طبقه :دفتر مرکزی

(02334583592-3) 11سمنان ، شهرک صنعتی ایوانکی بلوار صنعت خیابان صنعت - جاده تهران45سمنان،کیلومتر : کارخانه

(021-77349272) 4خیابان دماوند،خیابان اتحاد،کوچه سیزدهم غربی،پالک : کارخانه----پنج تاش

(026-36101917) 30کرج گرمدره شهرک سعادتیه بعد از خط راه اهن کوچه تیر پالک :کارخانه---- تابلو برق خزان

(026-34760630) 86پالک - گلستان پنجم - شهرک صنعتی بهارستان - کمالشهر -کرج: دفتر مرکزی

(026-34760630) 86پالک - گلستان پنجم - شهرک صنعتی بهارستان - کمالشهر -کرج: کارخانه

(021-36428420-24)طبقه همکف -128پالک -انتهای بلوار خیام-بلوار ابن سینا-شهرک صنعتی عباس آباد-جاده خاوران: کارخانه----تابش تابلو شرق

(011-33033002)جنب هنرستان فیروزبان  (جاده دریا) فرح آباد7کیلومتر -ساری- مازندران: کارخانه---- تابش رعد مازند

--

ادامه تابلو توزیع 10

غرب تابلو کرج

صنایع برق فرزیان

رعد گستران حق بین



طیف آسا

 نیرو سامان خاور

(ثنا)ثمین نیرو آذر 

--

--

--

بهساز تابلو آسیا

 پرشین تجهیز نیرو







 ایرسا گستر نور آسا

پارس نیرو تابلو

آسیا بهین برق

تابش تابلو

اداک بهین نیرو

 رسانش انرژی نوین



نوآوران برق آریا

شارفن تابلو





--

--

--

--



--

--



-- 

--

--



--

--





--

--

-- --

-- --

--

--

--





--

--

--

--

--

--

--

تابلو فشار ضعیف ثابت

--
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4
* نماییدمراجع  (لیست الکترونیکی سازندگان)جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت توزیع استان 

- شرکت های سازنده کابل  بایستی دارای تاییدیه توانیر با تاریخ معتبر باشند *



98/03/31:  تاریخ اعتبار

ردیف
حوزه فعالیت

(نام تجهیز) 
نام شرکت

تاییدیه

 توانیر

مدل یا مشخصه تجهیز 

عالمت تجاری/ اصلی

کشور /نام شرکت

ارائه دهنده )

(نمایندگی و تجهیز 

آدرس و تلفن شعب

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

تامین کنندگان تایید صــالحیت شده / لیست سازندگان 

CIT24  نیروترانس

1 MO F

--
(02156230300-1) 4و2 پالک5گلشید - بلوار نخلستان - شهرک صنعتی شمس آباد -  اتوبان تهران قم 30کیلومتر : کارخانه

(021-44030073) 414برج نگین رضا واحد- بلوار اشرفی اصفهانی -تهران : دفتر مرکزی

(021-44002535) 11واحد  - 1پ - خ نیرو - نرسیده به جنت آباد  - بلوار آیت اله کاشانی - فلکه دوم صادقیه -تهران: دفتر مرکزی

(02156233573) 17پالک - 8گلشید - بلوار نخلستان - شهرک صنعتی شمس آباد -  اتوبان تهران قم 45کیلومتر : کارخانه

(026-32562107)107 واحدAکرج،آزادگان بلوار تربیت مربی،ضلع شرقی پارک نبوت مجتمع تجاری اداری پارسیان ،بلوک:دفتر مرکزی

(021-65194262) 144جاده کرج مالرد بعد از سه راه اندیشه جنب اداره برق مالرد پالک : دفتر مرکزی

(026)(34450733-34450761)7طبقه چهارم واحد154مجتمع پرواز پ-جنب خ پیروزی-نرسیده به پل آزادگان-خ مطهری-کرج

(02637858598) 15خ میالد پالک- خیابان سرداران دهم جنوبی - شهرک صنعتی پیام ماهدشت - کرج 

(021-56235934)16 پالک 1تهران شهرک صنعتی شمس آباد بلوار نخلستان خیابان گلشید : کارخانه

(021-33986234)19تهران الله زار جنوبی کوچه باربد پاساژ سرای الله زار پالک : دفتر مرکزی

(026-44221450)خیابان بهشت - 4فاز- شهرک صنعتی هشتگرد- استان البرز:کارخانه----صنایع برق مدرن نیرو

(026-33309303) 3کرج، جاده قزلحصار، نرسیده به سه راه ملک آباد، خیابان اکسیژن ، پالک : دفتر مرکزی----طبرستان تابلو آریا

(026-36670790) 120شهرک صنعتی سیمین دشت، خیابان هفتم شرقی، پالک - کرج : کارخانه

(021-66005043) 1تهران خیابان آزادی خیابان علی دهقان نبش سعید افشاریان پالک : دفتر مرکزی

(021-65436900) 127`- خ نهم غربی - شهرک صنعتی صفادشت - مالرد : کارخانه----غرب تابلو کرج

(021-88042584)،طبقه اول 19تهران، خیابان مالصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه مفتاح، پالک : دفتر مرکزی----فن آوران راهبردی نیرو

(086-34130501)-بلوار امیرکبیرخ شایگان- 1شهرک صنعتی شماره - میدان امام خمینی- اراک-استان مرکزی :کارخانه----فجر تابلو مرکزی

(026-34721446) 157کرج کمالشهر بلوار شهید بهشتی بعد از سه راه پیشاهنگی پالک :کارخانه----کوثر تابلو البرز

(026-36653914) 45پالک- خیابان گلستان یکم- ایستگاه اهری - جاده مالرد - کرج: نمایندگی فروش----مبنا برق البرز

(02144481770-5) 140واحد -  متری گلستان35خ - بلوار سردار جنگل-اتوبان همت-تهران: دفتر مرکزی----نوآوران برق آریا

(03538250380-1)جنب شرکت شیر نشاط - خ اطهر - پشت میدان تره بار - خیابان آیت اهلل کاشانی - یزد : کارخانه

(021-22018944) 1واحد  - 9طبقه - برج جم- نبش کوچه روانپور - باالتر از پارک ملت - خیابان ولیعصر : دفتر مرکزی

(02144000520-3) 104 پالک 30تهران فلکه دوم صادقیه بلوار اشرفی اصفهانی نبش گلستان : دفتر مرکزی

(026-37777691) 4 کوچه ارغوان 3اشتهارد شهرک صنعتی اشتهارد انتهای بلوار حسابی غربی خیابان ریحان : کارخانه

(026-34419306) 3 واحد 253پالک -نبش استقالل جنوبی-بلوار مطهری- کرج : دفتر مرکزی

(021-65432980) 104پالک -خیابان نهم غربی- بلوار فروردین- صفادشت،شهرک صنعتی صفادشت: کارخانه

(021-22695426) 4 طبقه 58قیطریه چیذر میدان ندا ابتدای خ عسگری ساختمان شاب پالک : دفتر مرکزی ----ایران تابلو

(02334583925-6) 481پالک- 4تالش - 2میدان صنعت فاز-بلوار صنعت - شهرک صنعتی ایوانکی (ع)اتوبان امام رضا : کارخانه

(02122694005-6)3 واحد8کوچه چهارم پالک- خیابان نیلوفر- خیابان خرمشهر- تهران: دفتر مرکزی

(02188644285-8) 6 واحد 12تهران خیابان ولیعصر باالتر از میدان ونک برج نگار طبقه :دفتر مرکزی

(02334583592-3) 11سمنان ، شهرک صنعتی ایوانکی بلوار صنعت خیابان صنعت - جاده تهران45سمنان،کیلومتر : کارخانه

(021-77349272) 4خیابان دماوند،خیابان اتحاد،کوچه سیزدهم غربی،پالک : کارخانه----پنج تاش

(026-34760630) 86پالک - گلستان پنجم - شهرک صنعتی بهارستان - کمالشهر -کرج: دفتر مرکزی

(026-34760630) 86پالک -گلستان پنجم - شهرک صنعتی بهارستان -کمالشهر-کرج: کارخانه

(021-36428420-24)طبقه همکف -128پالک -انتهای بلوار خیام-بلوار ابن سینا-شهرک صنعتی عباس آباد-جاده خاوران: کارخانه----تابش تابلو شرق

(011-33033002)جنب هنرستان فیروزبان  (جاده دریا) فرح آباد7کیلومتر -ساری- مازندران: کارخانه---- تابش رعد مازند

(026-36101917) 30کرج گرمدره شهرک سعادتیه بعد از خط راه اهن کوچه تیر پالک :کارخانه---- تابلو برق خزان

(02156230300-1) 4و2 پالک5گلشید - بلوار نخلستان - شهرک صنعتی شمس آباد -  اتوبان تهران قم 30کیلومتر : کارخانه

(021-44030073) 414برج نگین رضا واحد- بلوار اشرفی اصفهانی -تهران : دفتر مرکزی

(021-44002535) 11واحد - 1پالک - خ نیرو - نرسیده به جنت آباد - بلوار آیت اله کاشانی- فلکه دوم صادقیه -تهران: دفتر مرکزی

(02156233573) 17پالک - 8گلشید - بلوار نخلستان - شهرک صنعتی شمس آباد -  اتوبان تهران قم 45کیلومتر : کارخانه

(026)(34450733-34450761)7طبقه چهارم واحد154مجتمع پرواز پ-جنب خ پیروزی-نرسیده به پل آزادگان-خ مطهری-کرج

(02637858598) 15خ میالد پالک- خیابان سرداران دهم جنوبی - شهرک صنعتی پیام ماهدشت - کرج 

(026-44221450)خیابان بهشت - 4فاز- شهرک صنعتی هشتگرد- استان البرز:کارخانه----صنایع برق مدرن نیرو

12

--

--

--

تابش تابلو

--(ثنا)ثمین نیرو آذر 

--

--

--

--

----

--

--





رعد گستران حق بین

طیف آسا

شارفن تابلو

صنایع برق فرزیان



 رسانش انرژی نوین





-- 



--

--







--

--

--

--

--

----

--

--







--

 پرشین تجهیز نیرو

 رسانش انرژی نوین

اداک بهین نیرو

 نیرو سامان خاور

بهساز تابلو آسیا

شارفن تابلو



--

(ثنا)ثمین نیرو آذر 

--

--

--آسیا بهین برق

ادامه تابلو فشار ضعیف ثابت

تابلو فشار متوسط سنتی

--

11

5
* نماییدمراجع  (لیست الکترونیکی سازندگان)جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت توزیع استان 

- شرکت های سازنده کابل  بایستی دارای تاییدیه توانیر با تاریخ معتبر باشند *



98/03/31:  تاریخ اعتبار

ردیف
حوزه فعالیت

(نام تجهیز) 
نام شرکت

تاییدیه

 توانیر

مدل یا مشخصه تجهیز 

عالمت تجاری/ اصلی

کشور /نام شرکت

ارائه دهنده )

(نمایندگی و تجهیز 

آدرس و تلفن شعب

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

تامین کنندگان تایید صــالحیت شده / لیست سازندگان 

CIT24  نیروترانس

1 MO F

--
(026-33309303) 3کرج، جاده قزلحصار، نرسیده به سه راه ملک آباد، خیابان اکسیژن ، پالک : دفتر مرکزی----طبرستان تابلو آریا

(026-36670790) 120شهرک صنعتی سیمین دشت، خیابان هفتم شرقی، پالک - کرج : کارخانه

(021-66005043) 1تهران خیابان آزادی خیابان علی دهقان نبش سعید افشاریان پالک : دفتر مرکزی

(021-65436900) 127`- خ نهم غربی - شهرک صنعتی صفادشت - مالرد : کارخانه----غرب تابلو کرج

(086-34130501)-بلوار امیرکبیرخ شایگان- 1شهرک صنعتی شماره - میدان امام خمینی- اراک-استان مرکزی :کارخانه----فجر تابلو مرکزی

(026-36676183) 30پالک- خیابان اداره برق فردیس-جاده مالرد - کرج: نمایندگی فروش

(026-37773740)-3405قطعه - شهرک صنعتی اشتهارد- کرج:کارخانه

(021-77649921) طبقه همکف شرقی 9تهران خ دکتر شریعتی پائین تر از طالقانی خ حمید صدیق پ : دفتر مرکزی----مظهرنور

(02144481770-5) 140واحد -  متری گلستان35خ - بلوار سردار جنگل-اتوبان همت-تهران: دفتر مرکزی

(028-32848161)بلوار نظامی - شهرک صنعتی کاسپین- اتوبان کرج قزوین: کارخانه

(03538250380-1)جنب شرکت شیر نشاط - خ اطهر - پشت میدان تره بار - خیابان آیت اهلل کاشانی - یزد : کارخانه

(021-22018944) 1واحد  - 9طبقه - برج جم- نبش کوچه روانپور - باالتر از پارک ملت - خیابان ولیعصر : دفتر مرکزی

(026-45332208)نظرآباد شهرک صنعتی سپهر جاده کمربندی فردوسی خ شهریور غربی :کارخانه سکسیونر گازی

(021-22695426) 4 طبقه 58قیطریه چیذر میدان ندا ابتدای خ عسگری ساختمان شاب پالک : دفتر مرکزی دژنکتور خال

(02334583925-6) 481پالک- 4تالش - 2میدان صنعت فاز-بلوار صنعت - شهرک صنعتی ایوانکی (ع)اتوبان امام رضا : کارخانهسکسیونر گازی

(02122694005-6)3 واحد8کوچه چهارم پالک- خیابان نیلوفر- خیابان خرمشهر- تهران: دفتر مرکزیدژنکتور خال

(02188644285-8) 6 واحد 12تهران خیابان ولیعصر باالتر از میدان ونک برج نگار طبقه :دفتر مرکزیABBسکسیونر گازی

(02334583592-3) 11سمنان ، شهرک صنعتی ایوانکی بلوار صنعت خیابان صنعت - جاده تهران45سمنان،کیلومتر : کارخانهایران/ پارس سوئیچدژنکتور خال

سکسیونر گازی

دژنکتور خال

(026-34760630) 86پالک - گلستان پنجم - شهرک صنعتی بهارستان - کمالشهر -کرج: دفتر مرکزیسکسیونر گازی

(026-34760630) 86پالک -گلستان پنجم - شهرک صنعتی بهارستان -کمالشهر-کرج: کارخانهدژنکتور خال

سکسیونر گازی

دژنکتور خال

سکسیونر گازی

دژنکتور خال

(02156230300-1) 4و2 پالک5گلشید - بلوار نخلستان - شهرک صنعتی شمس آباد -  اتوبان تهران قم 30کیلومتر : کارخانهسکسیونر گازی

(021-44030073) 414برج نگین رضا واحد- بلوار اشرفی اصفهانی -تهران : دفتر مرکزیدژنکتور خال

(021-44002535) 11واحد  - 1پ- خ نیرو - نرسیده به جنت آباد  - بلوار آیت اله کاشانی - فلکه دوم صادقیه -تهران: دفتر مرکزیایران/سرو نیرو شیرازسکسیونر گازی

(02156233573) 17پالک - 8گلشید - بلوار نخلستان - شهرک صنعتی شمس آباد -  اتوبان تهران قم 45کیلومتر : کارخانهایران/ پارس سوئیچدژنکتور خال

(026)(34450733-34450761)7طبقه چهارم واحد154مجتمع پرواز پ-جنب خ پیروزی-نرسیده به پل آزادگان-خ مطهری-کرجسکسیونر گازی

(02637858598) 15خ میالد پالک- خیابان سرداران دهم جنوبی - شهرک صنعتی پیام ماهدشت - کرج دژنکتور خال

سکسیونر گازی

دژنکتور خال

(026-36670790) 120شهرک صنعتی سیمین دشت، خیابان هفتم شرقی، پالک - کرج : کارخانهسکسیونر گازی

(021-66005043) 1تهران خیابان آزادی خیابان علی دهقان نبش سعید افشاریان پالک : دفتر مرکزیدژنکتور خال

(021-65436900) 127پ- خ نهم غربی - شهرک صنعتی صفادشت - مالرد : کارخانهسکسیونر گازی

(026-32718540) 65پالک - خ قائم - راه طالقانی 4- کرج : دفتر مرکزیدژنکتور خال

(02144481770-5) 140واحد -  متری گلستان35خ - بلوار سردار جنگل-اتوبان همت-تهران: دفتر مرکزیسکسیونر گازی

(028-32848161)بلوار نظامی - شهرک صنعتی کاسپین- اتوبان کرج قزوین: کارخانهدژنکتور خال

(03538250380-1)جنب شرکت شیر نشاط - خ اطهر - پشت میدان تره بار - خیابان آیت اهلل کاشانی - یزد : کارخانهسکسیونر گازی

(021-22018944) 1واحد  - 9طبقه - برج جم- نبش کوچه روانپور - باالتر از پارک ملت - خیابان ولیعصر : دفتر مرکزیدژنکتور خال

ABB

تابلو فشار متوسط کمپکت13









ایتالیا/ سارل

ایتالیا/ سارل

--

--

ایتالیا/ سارل

-- --







--



ایتالیا/ سارل

ایتالیا/ سارل

(011-33033002)جنب هنرستان فیروزبان  (جاده دریا) فرح آباد7کیلومتر -ساری- مازندران: کارخانه

(021-77349272) 4خیابان دماوند،خیابان اتحاد،کوچه سیزدهم غربی،پالک : کارخانه

ترکیه/الکو

فرانسه/اشنایدر الکتریک

(021-36428420-24)طبقه همکف -128پالک -انتهای بلوار خیام-بلوار ابن سینا-شهرک صنعتی عباس آباد-جاده خاوران: کارخانه

نوآوران برق آریا

(026-44221450)خیابان بهشت - 4فاز- شهرک صنعتی هشتگرد- استان البرز:کارخانه

--



ایتالیا/سل

 پرشین تجهیز نیرو



پنج تاش

 نیرو سامان خاور

ایران تابلو

تابش تابلو

مبنا برق البرز



غرب تابلو کرج

 نیرو سامان خاور

نوآوران برق آریا

ایتالیا/ سارل



--











ایتالیا/ سارل

--

ایتالیا/ سارل

ایتالیا/ سارل

 رسانش انرژی نوین

طیف آسا

طیف آسا

صنایع برق مدرن نیرو

بهساز تابلو آسیا

 تابش رعد مازند

تابش تابلو شرق

شارفن تابلو

(ثنا)ثمین نیرو آذر 



ادامه تابلو فشار متوسط سنتی12

6
* نماییدمراجع  (لیست الکترونیکی سازندگان)جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت توزیع استان 

- شرکت های سازنده کابل  بایستی دارای تاییدیه توانیر با تاریخ معتبر باشند *



98/03/31:  تاریخ اعتبار

ردیف
حوزه فعالیت

(نام تجهیز) 
نام شرکت

تاییدیه

 توانیر

مدل یا مشخصه تجهیز 

عالمت تجاری/ اصلی

کشور /نام شرکت

ارائه دهنده )

(نمایندگی و تجهیز 

آدرس و تلفن شعب

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

تامین کنندگان تایید صــالحیت شده / لیست سازندگان 

CIT24  نیروترانس

1 MO F

--
(02144000520-3) 104 پالک 30تهران فلکه دوم صادقیه بلوار اشرفی اصفهانی نبش گلستان : دفتر مرکزی

(026-37777691) 4 کوچه ارغوان 3اشتهارد شهرک صنعتی اشتهارد انتهای بلوار حسابی غربی خیابان ریحان : کارخانه

(026-45332208)نظرآباد شهرک صنعتی سپهر جاده کمربندی فردوسی خ شهریور غربی :کارخانه 

(021-22695426) 4 طبقه 58قیطریه چیذر میدان ندا ابتدای خ عسگری ساختمان شاب پالک : دفتر مرکزی 

(02144481770-5) 140واحد -  متری گلستان35خ - بلوار سردار جنگل-اتوبان همت-تهران: دفتر مرکزی

(028-32848161)بلوار نظامی - شهرک صنعتی کاسپین- اتوبان کرج قزوین: کارخانه

(02144000520-3) 104 پالک 30تهران فلکه دوم صادقیه بلوار اشرفی اصفهانی نبش گلستان : دفتر مرکزی

(026-37777691) 4 کوچه ارغوان 3اشتهارد شهرک صنعتی اشتهارد انتهای بلوار حسابی غربی خیابان ریحان : کارخانه

(026-45332208)نظرآباد شهرک صنعتی سپهر جاده کمربندی فردوسی خ شهریور غربی :کارخانه 

(021-22695426) 4 طبقه 58قیطریه چیذر میدان ندا ابتدای خ عسگری ساختمان شاب پالک : دفتر مرکزی 

(026-34419306) 3 واحد 253پالک -نبش استقالل جنوبی-بلوار مطهری- کرج : دفتر مرکزی

(021-65432980) 104پالک -خیابان نهم غربی- بلوار فروردین- صفادشت،شهرک صنعتی صفادشت: کارخانه

(021-44006273) 4طبقه- 31پ- بعد از خیابان مجاهد کبیر - بلوار الله - اتوبان ستاری جنوبی -تهران: دفتر مرکزی

(02156827095-6)1پالک-چنب صنایع چوب سرو- خ سروستان- خ کاشانی- اسالمشهر- تهران:کارخانه

(021-77349272) 4خیابان دماوند،خیابان اتحاد،کوچه سیزدهم غربی،پالک : کارخانه----پنج تاش

(026-34760630) 86پالک - گلستان پنجم - شهرک صنعتی بهارستان - کمالشهر -کرج: دفتر مرکزی

(026-34760630) 86پالک -گلستان پنجم - شهرک صنعتی بهارستان -کمالشهر-کرج: کارخانه

(021-44002535) 11واحد  - 1پ - خ نیرو - نرسیده به جنت آباد  - بلوار آیت اله کاشانی - فلکه دوم صادقیه -تهران: دفتر مرکزی

(02156233573) 17پالک - 8گلشید - بلوار نخلستان - شهرک صنعتی شمس آباد -  اتوبان تهران قم 45کیلومتر : کارخانه

(026)(34450733-34450761)7طبقه چهارم واحد154مجتمع پرواز پ-جنب خ پیروزی-نرسیده به پل آزادگان-خ مطهری-کرج----شارفن تابلو

(026-44221450)خیابان بهشت - 4فاز- شهرک صنعتی هشتگرد- استان البرز:کارخانه----صنایع برق مدرن نیرو

(026-33309303) 3کرج، جاده قزلحصار، نرسیده به سه راه ملک آباد، خیابان اکسیژن ، پالک : دفتر مرکزی----طبرستان تابلو آریا

(026-36670790) 120شهرک صنعتی سیمین دشت، خیابان هفتم شرقی، پالک - کرج : کارخانه----طیف آسا

(086-34130501)-بلوار امیرکبیرخ شایگان- 1شهرک صنعتی شماره - میدان امام خمینی- اراک-استان مرکزی :کارخانه----فجر تابلو مرکزی

(021-77649921) طبقه همکف شرقی 9تهران خ دکتر شریعتی پائین تر از طالقانی خ حمید صدیق پ : دفتر مرکزی----مظهرنور

(02144481770-5) 140واحد -  متری گلستان35خ - بلوار سردار جنگل-اتوبان همت-تهران: دفتر مرکزی----نوآوران برق آریا

(03538250380-1)جنب شرکت شیر نشاط - خ اطهر - پشت میدان تره بار - خیابان آیت اهلل کاشانی - یزد : کارخانه---- نیرو سامان خاور

(026-34419306) 3 واحد 253پالک -نبش استقالل جنوبی-بلوار مطهری- کرج : دفتر مرکزی

(021-65432980) 104پالک -خیابان نهم غربی- بلوار فروردین- صفادشت،شهرک صنعتی صفادشت: کارخانه

(026-45332208)نظرآباد شهرک صنعتی سپهر جاده کمربندی فردوسی خ شهریور غربی :کارخانه 

(021-22695426) 4 طبقه 58قیطریه چیذر میدان ندا ابتدای خ عسگری ساختمان شاب پالک : دفتر مرکزی 

(026-34760630) 86پالک - گلستان پنجم - شهرک صنعتی بهارستان - کمالشهر -کرج: دفتر مرکزی----تابش تابلو

(026-44221450)خیابان بهشت - 4فاز- شهرک صنعتی هشتگرد- استان البرز:کارخانه----صنایع برق مدرن نیرو

(086-34130501)-بلوار امیرکبیرخ شایگان- 1شهرک صنعتی شماره - میدان امام خمینی- اراک-استان مرکزی :کارخانه----فجر تابلو مرکزی

(02144481770-5) 140واحد -  متری گلستان35خ - بلوار سردار جنگل-اتوبان همت-تهران: دفتر مرکزی----نوآوران برق آریا

(05135413465/7) 379مشهد، شهرک صنعتی طوس، بلوار صنعت، خیابان هفتم، شماره : کارخانه

(05135413465/7) 379مشهد، شهرک صنعتی طوس، بلوار صنعت، خیابان هفتم، شماره : دفتر مرکزی

(021-81704300) 16 غربی شماره 26تهران سعادت اباد خیابان عالمه جنوبی خیابان : دفتر مرکزی

(051-32400230) قطعه سوم 6 جاده قوچان شهرک صنعتی فناوری برتر خیابان صنعت 28مشهد کیلومتر : کارخانه

(021-22907709) 2میدان محسنی ، خیابان بهروز،خیابان هشتم ،پالک : دفتر مرکزی

(035-37272010)یزد، شهرک صنعتی یزد، فاز دوم برق و الکترونیک، بلوار اقاقیا : کارخانه

(37438659) جاده ترکان 3چهارراه شریف آباد کیلومتر - بلوار مدرس خ شهید دوران- شیراز: کارخانه

(88701414) 1206واحد - ساختمان سرو ساعی - خیابان ولیعصر - تهران : دفتر مرکزی

تابلو کنترل و پروسس

تابلو حفاظت و کنترل 

نیروگاهی
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گروه صنعتی الکتروپژواک آرین
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نوآوران برق آریا
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--
(021-88724218)23پ (سوم)-کوچه شهید جهانبخش-خ سید جمال الدین اسد آبادی - تهران : کارخانه

(024-33790583)جاده زنجان تهران کارخانه توزیع ترانسفورماتور زنگان 5کیلومتر : کارخانه

(024-32221416) خیابان دی شمالی شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن 1زنجان شهرک صنعتی علی آباد شماره : کارخانه

(021-55228153)سه راه اول پاالیشگاه شرکت ایران ترانسفو ری - شهر ری جاده قدیم قم : کارخانه

(021-88724218) شرکت بازرگانی ایران ترانسفو 23پ (سوم)-ک شهید جهانبخش-خ سیدجمال الدین اسدآبادی-تهران: دفتر مرکزی

(02333670148-53)سمنان ،شهمیرزاد، شهرک صنعتی شهمیرزاد : کارخانه

(02188374335-8)10غربی،ساختمان گلبرگ،طبقه پنجم،پ4تهران،شهرک غرب،بلواردادمان،خ فخارمقدم،نبش ک گلبرگ: دفترمرکزی

(021-88102982)طبقه سوم جنوبی  - 12پالک - نبش فراهانی پور - خ یازدهم - یوسف اباد - تهران : دفتر مرکزی

(021-88705672)شهرک صنعتی رشت خ سید جمال الدین خ مدرس ورودی دوم روبروی شرکت فومن شیمی : کارخانه

(026-44226111)3361653314 اتوبان کرج قزوین شهرک صنعتی هشتگرد فاز یک خیابان یکم کدپستی 65کیلومتر :کارخانه------پارت الکتریک

(031-33802026)اصفهان اتوبان آزادگان شهرک صنعتی محمود آباد خیابان بیستم شرکت تولیدی رعد : کارخانه

(031-33802026)اصفهان اتوبان آزادگان شهرک صنعتی محمود آباد خیابان بیستم شرکت تولیدی رعد : دفتر مرکزی

(09108810457-0314274294)شهرک صنعتی کاوه خیابان پنجم نبش فرعی دوم  –ویال شهر -  اصفهان ------ارت سپاهان نیرو

(021-46893883) 143 واحد d2 بلوک 3اکباتان فاز : دفتر مرکزی ------آریا قدرت آسیا

(021-46893658) 92قطعه - خیابان یاس- خیابان ایرانیان- منطقه صنعتی زرین دشت- هفت جوی -جاده کرج شهریار: دفتر مرکزی------ یراق گستر آکام

(058-37217741) جاده بجنورد 6استان خراسان شمالی، کیلومتر : کارخانه

(021-44443106) 6 واحد 10 پالک 3تهران پونک گلزار : دفتر مرکزی

(7-3655045-0262)33531 )92تهران جاده قدیم کرج سه راه شهریار شهرک سعید آباد بلوار شهید بهشتی خ چمران پ ------تأمین مبدل نیروی آریا

91کرج رجایی شهر خیابان اتحاد بعد از چهار راه استقالل پالک   (34438072-026)------ مهندسی غرب استان تهران

12 ط چهارم واحد 451تهران انتهای یوسف آباد باالتر از پمپ بنزین ساختمان ------نیرو پارت نگار

(021-44268342) 2طبقه -383پالک - متر بعد از پل یادگار امام600-تهران بزرگراه جالل آل احمد به سمت غرب:دفتر مرکزی--B851--باسط پژوه تهران

Z--زایلوگ MP (041-35538103)خیابان امام خمینی ساختمان تجاری گلستان طبقه دو - تبریز: دفتر مرکزی--8800

(051-36068499) 147پالک- ومعلم25بین خیابان- بلوار جالل آل احمد- بلوار وکیل آباد- مشهد: دفتر مرکزی--TDL103--طراحی مهندسی مشهد تدبیر

چراغ های خیابانی
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(031-37583608) 218واحد - خیابان پنجم -منطقه صنعتی اشترجان - اتوبان ذوب آهن - اصفهان : کارخانه

(031-32201157) 124واحد - طبقه سوم -ساختمان زاینده رود-خیابان فردوسی-اصفهان: دفتر مرکزی

(021-77603015) 333خیابان شریعتی پایین تر از بهارشیراز روبروی میثاق چهار پالک: دفتر مرکزی

(021-77603015) 333خیابان شریعتی پایین تر از بهارشیراز روبروی میثاق چهار پالک: کارخانه

(021-77352050)تهرانپارس خیابان دماوند بعد از سه راه اتحاد جنب شرکت یخساران : انبار مرکزی

 متری7/5تسمه ارت 
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CIT24  نیروترانس

1 MO F

--
(031-45642700) 220پالک-خیابان چهارم-فاز یکم-شهرک صنعتی مورچه خورت-اصفهان: کارخانهچراغ های خیابانی

(021-33955308) 6پالک-فروشگاه بهاران-پاساژ بهار-الله زار جنوبی-تهران:دفتر مرکزی وات70مدل قمر )

(وات150مدل بدر 

چراغ های خیابانی

 وات250مدل اپتیما )

 وات400مدل اپتیما 

 وات250مدل زئوس 

 وات400مدل زئوس 

وات250مدل وگا 

(وات400مدل وگا 

چراغ های خیابانی

 وات150مدل ساروس )

 وات250مدل ساروس 

 وات400مدل ساروس

 وات70مدل لوتوس 

 وات250مدل نیکا، 

( وات400مدل نیکا، 

(021-63492330)2پالک- خیابان دانش - روبروی نرده های فرودگاه - ابتدای بزرگراه فتح - مهرآبادجنوبی - تهران : دفتر مرکزی------پاالیش نیرو

(021-88882956) طبقه پنجم15خیابان گاندی خیابان یکم پالک -تهران :دفتر مرکزی------پرتو خازن

(021-88772067) 7 واحد 2 جدید طبقه 14 پ 2تهران میدان آرژانتین انتهای خ الوند روبروی شبکه ------صبا خازن

(021-88618316-20)   5تهران خ مالصدرا خیابان شیخ بهائی شمالی کوچه کولیوند بن بست شبنم پالک :دفتر مرکزی------فراکوه

(021-88882956) طبقه پنجم15خیابان گاندی خیابان یکم پالک -تهران :دفتر مرکزی------پرتو خازن

(021-88672530)  15خ یکم پ- خ گاندی- تهران: دفتر مرکزی------  رهشاد الکتریک

(021-44030073) جنوبی 414تهران ابتدای اشرفی اصفهانی نرسیده به سه راه مرزداران برج نگین رضا واحد : دفتر مرکزیکره جنوبی/SHINHO----آرین کلید پارس

--NO تجهیزات برق بهین تجربه R TR O LL(02188614984-8) 3واحد-10پالک -کوچه بهاردوم-خیابان شیرازجنوبی-خیابان مالصدرا-میدان ونک-تهران: دفتر مرکزی

(021-44101997) 10 غربی مجتمع امین پالک 17 مرکزی خ 20تهران بلوار فردوس خ سازمان برنامه جنوبی خ کانادا/ Joslyn----رادان توان ایرانیان

HV--آریان نیرو رای F (021-88312012) 17واحد  - 7پالک - کوچه بیستم - خ قائم مقام فراهانی - تهران : دفتر مرکزیهیوندای6141

E--الکوپارس V K-24ترکیه /ELKO(021-66044150) 1تهران خیابان آزادی، خیابان میرقاسمی،تقاطع سعید افشاریان با علی دهقان پالک : دفتر مرکزی

B-V--برنا کلید البرز L-- (021-44481773) 140مخبری شرقی پالک -بلوار سردار جنگل-بزرگراه همت-تهران: دفتر مرکزی

F--پاالیش نیرو DV3--(021-63492300) 2پالک- خیابان دانش - روبروی نرده های فرودگاه - ابتدای بزرگراه فتح - مهرآبادجنوبی - تهران : دفتر مرکزی

WL-V--مهندسی صنایع برق آذرکلید C Bایتالیا/Sarel(021-65584465) متری 20 متری سوم غربی ـ نبش 12شهریار ـ یوسف آباد قوام ـ بلوار قبچاق ـ : کارخانه

E--الکوپارس TK-24ترکیه /ELKO(021-66044150) 1تهران خیابان آزادی، خیابان میرقاسمی،تقاطع سعید افشاریان با علی دهقان پالک : دفتر مرکزی

S--تله مکانیک ایران F1(021-22015300) 2تهران خ فرشته،بن بست شهریار، شماره : دفتر مرکزیفرانسه/ اشنایدر

 Pپهر گستر نیرو کنترل AC -E 100PNC/(035-36292140)شرکت پهر نیرو کنترل -یزد بلوار مدرس روبروی شهرک بهاران: دفتر مرکزیکره جنوبی

Sفن اکسین ویرا IA-F(021-88140081) 6واحد - 2 طبقه 7پالک - 20کوچه- بین کریم خان و مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی : دفتر مرکزیاسپانیا

(021-22884350) 3 واحد 985خیابان شریعتی روبروی پارک شریعتی ساختمان کسری پالک : دفتر مرکزی--MK2200Lحیات صنعت البرز

(021-22885362)1948845711 کد پستی 14 زنگ 5ط  –ک زیبا  –باالتر از میر داماد - خ شریعتی –تهران ------ارم شیمی

1433633731 کد پستی 23شماره  –خ سوم - خ جمالدین اسدآبادی- تهران------تجهیز نیروی زنگان

(021-44101997) 10 غربی مجتمع امین پالک 17 مرکزی خ 20تهران بلوار فردوس خ سازمان برنامه جنوبی خ کانادا /Joslyn----رادان توان ایرانیان

(02144481770-5) 140واحد -  متری گلستان35خ - بلوار سردار جنگل-اتوبان همت-تهران: دفتر مرکزی------نوآوران برق آریا

 واحد دوم غربی11تهران خیابان سپهبد قرنی خیابان اراک مقابل بانک سرمایه شماره اسپانیا/ ORBIS----اتصاالت کابل آریا

(021-88890340) 4واحد  - 29. پ- پرستو . خ- باالتر از خیابان زرتشت - ولی عصر  - 6منطقه - تهران آلمان/ تبن----فرین آرا

(021-22692676) 10 واحد 2 طبقه 2تهران خیابان شریعتی باالتر از سه را قیطریه کوچه سینا مجتمع پل رومی : دفتر مرکزی------آرین مفصل

C----پارس مفصل آسیا TL(021-88847650) واحد دوم شمالی 19تهران میدان هفت تیر خیابان قائم مقام خیابان مشاهیر پالک : دفتر مرکزی

(02188544772-3) 3 طبقه 8 واحد 21 پالک 11خیابان میر عماد کوچه - خیابان مطهری -تهران : دفتر مرکزیایتالیا/الکان----دانش اتصال کابل

(021-77121066) 10شماره - خیابان هفتم غربی - خیابان اتحاد - جاده دماوند - تهران : دفتر مرکزیچین/Hongshang----سرکابل چسب کار

(02166706115-7) 898پالک - چهارراه کاج- خیابان انقالب- تهران: دفتر مرکزی------صفدر ساسانی و شرکا

25

رله ثانویه اضافه جریان

--

--

-- ----

صنایع روشنایی آرم

--اصفهان آلومین

مازی نور

--

26

34

خطایاب30

32

35

ساعت فرمان نجومی

37

روغن ترانس

33

سر کابل و 

مفصل حرارتی

(021-88841133) 81پالک -جنب بانک پارسیان-روبروی میدان شعاع -خیابان قائم مقام فراهانی -تهران : دفتر مرکزی

28

27

خازن فشار ضعیف

(021-88523711)135پالک - میرزایی زینالی غربی - سهروردی شمالی - تهران :دفتر مرکزی

--

--

دژنکتور خالء

ریکلوزر

36

خازن روشنایی29

(SF6)دژنکتور گازی

31

9
* نماییدمراجع  (لیست الکترونیکی سازندگان)جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت توزیع استان 

- شرکت های سازنده کابل  بایستی دارای تاییدیه توانیر با تاریخ معتبر باشند *



98/03/31:  تاریخ اعتبار

ردیف
حوزه فعالیت

(نام تجهیز) 
نام شرکت

تاییدیه

 توانیر

مدل یا مشخصه تجهیز 

عالمت تجاری/ اصلی

کشور /نام شرکت

ارائه دهنده )

(نمایندگی و تجهیز 

آدرس و تلفن شعب

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

تامین کنندگان تایید صــالحیت شده / لیست سازندگان 

CIT24  نیروترانس

1 MO F

--
(021-88847650) واحد دوم شمالی 19تهران میدان هفت تیر خیابان قائم مقام خیابان مشاهیر پالک : دفتر مرکزی------پارس مفصل آسیا

(02188544772-3) 3 طبقه 8 واحد 21 پالک 11خیابان میر عماد کوچه - خیابان مطهری -تهران : دفتر مرکزیفنالند/انستو----دانش اتصال کابل

(021-55243322) 10بلوار آیت اهلل خامنه ای خ مینای-شهرک صنعتی شکوهیه - جاده قدیم قم15کیلومتر : کارخانه------ارکان پایه بتن

(021-56586402)جاده ساوه سه راه ادران بطرف شهریار شهرک صنعتی زواره ای خیابان شاه چراغی  سوم : کارخانه

(021-56587801)جنب باسکول خ میثاق ساختمان اداری  (چهاردانگه)تهران چهاردانگه ابتدای شهرک صنعتی جنوب : دفتر مرکزی

(02144030051-2) 6 واحد 58 پالک 7بلوارمرزداران خ ناهید کوچه گلستان : دفتر مرکزی

(021-56233532) 5پالک - 4خ گل افشان - بلوار دشستان -بعد از نخلستان- شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بهارستان : کارخانه

(01132284880-4) اتوبان بابل به قائم شهر 10کیلومتر : کارخانه------مازیار صنعت بابل

(086-33553713)306 خیابان 3اراک شهرک صنعتی خیرآباد فاز :کارخانه ------نور سازه اراک

(031-37609101)63پالک - مابین خیابان هشتم و نهم- شهرک صنعتی اشترجان- فالورجان:کارخانه

(031-36290580)112واحد . 1ساختمان جزیره . 15کوچه . مابین چهارراه دقیقی و خاقانی. خیابان وحید:دفتر مرکزی

DS--آریان نیرو رای -24ulusoy/(021-88312012) 17واحد  - 7پالک - کوچه بیستم - خ قائم مقام فراهانی - تهران : دفتر مرکزیترکیه

E--الکوپارس LKOترکیه /ELKO(021-66044150) 1خیابان آزادی، خیابان میرقاسمی،تقاطع سعید افشاریان با علی دهقان پالک : دفتر مرکزی

BKLIbarezبارز کلید  kelid(03433386411-14) 48کرمان خیابان هزار و یکشب جنوبی پالک :کارخانه

B-S--برنا کلید البرز M-- (021-44481773) 140مخبری شرقی پالک -بلوار سردار جنگل-بزرگراه همت-تهران: دفتر مرکزی

F--پاالیش نیرو IL--(021-63492300) 2پالک- خیابان دانش - روبروی نرده های فرودگاه - ابتدای بزرگراه فتح - مهرآبادجنوبی - تهران : دفتر مرکزی

(021-22015300) 2تهران خ فرشته،بن بست شهریار، شماره : دفتر مرکزیفرانسه / مرلن گرینLBS--تله مکانیک ایران

IM6SS--مهندسی صنایع برق آذرکلید arel(021-65584465) متری 20 متری سوم غربی ـ نبش 12شهریار ـ یوسف آباد قوام ـ بلوار قبچاق ـ : کارخانه

S--نوآوران برق آریا E LSEL/(02144481770-5) 140واحد -  متری گلستان35خ - بلوار سردار جنگل-اتوبان همت-تهران: دفتر مرکزیایتالیا

EN KPSEسری --آرین کلید پارس N  TE C HNO LO G(021-44030073) جنوبی 414تهران ابتدای اشرفی اصفهانی نرسیده به سه راه مرزداران برج نگین رضا واحد : دفتر مرکزی

(021-44268342) 2طبقه -383پالک - متر بعد از پل یادگار امام600-تهران بزرگراه جالل آل احمد به سمت غرب:دفتر مرکزی--B541باسط پژوه تهران

IM6-P--مهندسی صنایع برق آذرکلید Mایتالیا/Sarel(021-65584465) متری 20 متری سوم غربی ـ نبش 12شهریار ـ یوسف آباد قوام ـ بلوار قبچاق ـ : کارخانه

S--نوآوران برق آریا E LSEL/(02144481770-5) 140واحد -  متری گلستان35خ - بلوار سردار جنگل-اتوبان همت-تهران: دفتر مرکزیایتالیا

(021-44101997) 10 غربی مجتمع امین پالک 17 مرکزی خ 20تهران بلوار فردوس خ سازمان برنامه جنوبی خ کانادا/ Joslyn----رادان توان ایرانیان

E----نوآوران برق آریا NTE C(02144481770-5) 140واحد -  متری گلستان35خ - بلوار سردار جنگل-اتوبان همت-تهران: دفتر مرکزی

(026-36630240) 727کرج فردیس نبش خ پیک پ :دفتر مرکزی------(اپاسکو)الکترو پارسیان کوثر

(021-55243322) 10بلوار آیت اهلل خامنه ای خ مینای-شهرک صنعتی شکوهیه - جاده قدیم قم15کیلومتر : کارخانه------ارکان پایه بتن

(026-36570138و36570344) اندیشه جنب شرکت کیاتل 2جاده مالرد کانال شرقی آب فردیس انتهای فاز ------زرکشان

(021-65415339)شهریار جاده مالرد ورودی شهرک جعفریه داخل گاراژ رضایی: دفتر مرکزی------نیروی آرتین شفق

(026-4301و026-44228899)ضلع شمالی میدان مادایران  - فاز یک - کرج شهر صنعتی هشتگرد :کارخانه------ماهان بتن فرزانگان

(021-56586402)جاده ساوه سه راه ادران بطرف شهریار شهرک صنعتی زواره ای خیابان شاه چراغی  سوم : کارخانه------مهندسی ابنیه پایه گستر

(021-22783158) 401،واحد 16تهران،خیابان کالهدوز،مابین دیباجی و دلبخواه نبش کوچه معتمدی،پالک :دفتر مرکزی----(آلفا کابل )آلفا صنعت پارس 

(021-56232468) 21پالک  - 4گلبرگ - بلوار نارنجستان - شهرک صنعتی شمس اباد - تهران : کارخانه----سیم تاب سپهر

(035-38257122) طبقه فوقانی137یزد بلوار دانشجو جنب کوچه بنیاد جانبازان پالک : دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(031-32684543)49پالک - بن بست سنبل - خ گلستان- خ عسگریه -اصفهان: دفتر مرکزی----تعاونی شهاب سیم سپاهان

(021-22895143) 28پالک -کوی زرین- خ شریعتی-تهران:دفتر مرکزی----  صنایع افق البرز

(021-22783158) 401،واحد 16تهران،خیابان کالهدوز،مابین دیباجی و دلبخواه نبش کوچه معتمدی،پالک :دفتر مرکزی----(آلفا کابل )آلفا صنعت پارس 

(021)(88209352و88888408) 5 واحد 1 طبقه 14تهران میدان آرژانتین انتهای خیابان الوند نبش اهورامزدا پالک : دفتر مرکزی----آلوم کابل کاوه

(021-56232468) 21پالک  - 4گلبرگ - بلوار نارنجستان - شهرک صنعتی شمس اباد - تهران : کارخانه----سیم تاب سپهر

 جاده شیراز اصفهان روبروی پاالیشگاه نفت جاده خرم صنعت20کیلومتر : کارخانه----سیمکان فارس

(035-38257122) طبقه فوقانی137یزد بلوار دانشجو جنب کوچه بنیاد جانبازان پالک : دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(035-37273334)شهرک صنعتی یزد بلوار ابریشم بلوار نارون خیابان ستاره- یزد: کارخانه----سیم و کابل ستاره یزد

(035)(38254865و38251200)خیابان امام حسین -میدان نماز-بلوارمدرس -یزد:دفتر مرکزی----سیم و کابل یزد

(021-66344000)2 طبقه 507تهران الله زا نو ساختمان کمپانی پالک :دفتر مرکزی----سیم راد سما

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(021-22895143) 28پالک -کوی زرین- خ شریعتی-تهران:دفتر مرکزی----  صنایع افق البرز

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

--

-- --

روشنایی پارتاک نور


مهندسی ابنیه پایه گستر

----

--

برق صنعت ساالر

--

--

44

40

43

سرشاخه و پایه فلزی 39

38

42

41

سیم روکشدار هاینا

سیم هاینا

سکسیونر داخلی گازی

 قابل قطع زیر بار

سکشنالیزر

سر کابل و 

(کلد شرینگ)مفصل  سرد 

سکسیونر هوایی گازی

45

(سکو بتنی)سکوی زیرتابلو 
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* نماییدمراجع  (لیست الکترونیکی سازندگان)جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت توزیع استان 

- شرکت های سازنده کابل  بایستی دارای تاییدیه توانیر با تاریخ معتبر باشند *



98/03/31:  تاریخ اعتبار

ردیف
حوزه فعالیت

(نام تجهیز) 
نام شرکت

تاییدیه

 توانیر

مدل یا مشخصه تجهیز 

عالمت تجاری/ اصلی

کشور /نام شرکت

ارائه دهنده )

(نمایندگی و تجهیز 

آدرس و تلفن شعب

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

تامین کنندگان تایید صــالحیت شده / لیست سازندگان 

CIT24  نیروترانس

1 MO F

--
(021-22783158) 401،واحد 16تهران،خیابان کالهدوز،مابین دیباجی و دلبخواه نبش کوچه معتمدی،پالک :دفتر مرکزی----(آلفا کابل )آلفا صنعت پارس 

 جاده شیراز اصفهان روبروی پاالیشگاه نفت جاده خرم صنعت20کیلومتر : کارخانه----سیمکان فارس

(035-38257122) طبقه فوقانی137یزد بلوار دانشجو جنب کوچه بنیاد جانبازان پالک : دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(021-22895143) 28پالک -کوی زرین- خ شریعتی-تهران:دفتر مرکزی----  صنایع افق البرز

(021-22783158)401،واحد 16تهران،خیابان کالهدوز،مابین دیباجی و دلبخواه نبش کوچه معتمدی،پالک : دفتر مرکزی----(آلفا کابل )آلفا صنعت پارس 

(021)(88209352و88888408) 5 واحد 1 طبقه 14تهران میدان آرژانتین انتهای خیابان الوند نبش اهورامزدا پالک : دفتر مرکزی----آلوم کابل کاوه

(021-56232468) 21پالک  - 4گلبرگ - بلوار نارنجستان - شهرک صنعتی شمس اباد - تهران : کارخانه----سیم تاب سپهر

 جاده شیراز اصفهان روبروی پاالیشگاه نفت جاده خرم صنعت20کیلومتر : کارخانه----سیمکان فارس

(035-38257122) طبقه فوقانی137یزد بلوار دانشجو جنب کوچه بنیاد جانبازان پالک : دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(021-66344000)2 طبقه 507تهران الله زا نو ساختمان کمپانی پالک :دفتر مرکزی----سیم راد سما

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(021-22895143) 28پالک -کوی زرین- خ شریعتی-تهران:دفتر مرکزی----  صنایع افق البرز

(026-36302984) 110ولدآباد بزرگ چهارراه اصفهانی ها خیابان صیاد شیرازی پالک -محمدشهر کرج: دفتر مرکزی----کابل مسین

(021-22783158) 401،واحد 16تهران،خیابان کالهدوز،مابین دیباجی و دلبخواه نبش کوچه معتمدی،پالک :دفتر مرکزی----(آلفا کابل )آلفا صنعت پارس 

(031-32684543)49پالک - بن بست سنبل - خ گلستان- خ عسگریه -اصفهان: دفتر مرکزی----تعاونی شهاب سیم سپاهان

(021-22895143) 28پالک -کوی زرین- خ شریعتی-تهران:دفتر مرکزی----  صنایع افق البرز

(021-22783158) 401،واحد 16تهران،خیابان کالهدوز،مابین دیباجی و دلبخواه نبش کوچه معتمدی،پالک :دفتر مرکزی----(آلفا کابل )آلفا صنعت پارس 

6پالک - بن بست بابک مرکزی- خیابان نلسون ماندال- تهران:دفتر مرکزی----کابل و هادی کاج

(021-66344000)2 طبقه 507تهران الله زا نو ساختمان کمپانی پالک :دفتر مرکزی----سیم راد سما

------سیم و کابل رسا

------صنایع کابل کاشان

(02188757603-4) طبقه دوم شرقی 31خیابان شهید بهشتی ، خیابان شهید کاووسی فر کوچه نکیسا پالک - تهران : دفتر مرکزی---- ولتا کابل کرمان

------تولیدی دنیای مس

------صنایع کابل کاشان

------تولیدی دنیای مس

(02188757603-4) طبقه دوم شرقی 31خیابان شهید بهشتی ، خیابان شهید کاووسی فر کوچه نکیسا پالک - تهران : دفتر مرکزی---- ولتا کابل کرمان

------تولیدی دنیای مس

(02188757603-4) طبقه دوم شرقی 31خیابان شهید بهشتی ، خیابان شهید کاووسی فر کوچه نکیسا پالک - تهران : دفتر مرکزی---- ولتا کابل کرمان

(021-55243322)خ چهاردنگه روبروی کیان تایر اول جاده جعفر ابادشهرک صنعتی جنوب تهران جنب باسکول -تهران :دفتر مرکزی------ارکان پایه بتن

(026-36630240) 727کرج فردیس نبش خ پیک پ :دفتر مرکزی------(اپاسکو)الکترو پارسیان کوثر

(026-36570138و36570344) اندیشه جنب شرکت کیاتل 2جاده مالرد کانال شرقی آب فردیس انتهای فاز ------زرکشان

(021-56586402)جاده ساوه سه راه ادران بطرف شهریار شهرک صنعتی زواره ای خیابان شاه چراغی  سوم : کارخانه------مهندسی ابنیه پایه گستر

(02144000520-3) 104 پالک 30تهران فلکه دوم صادقیه بلوار اشرفی اصفهانی نبش گلستان : دفتر مرکزی------آسیا بهین برق

S---- صنایع برق آذرکلید arel(021-65584465) متری 20 متری سوم غربی ـ نبش 12شهریار ـ یوسف آباد قوام ـ بلوار قبچاق ـ : کارخانه

E----فراکوه F E N( 02188618316-20)5پالک - بن بست شبنم-کوچه کولیوند- شیخ بهائی شمالی- مالصدرا-تهران:دفتر مرکزی

(035-37273280)یزد شهرک صنعتی خضر آباد میدان اقاقیا خیابان بنفشه خیابان دوم سمت چپ شرکت پیچاز الکتریک : کارخانه------پیچاز الکتریک

(02166706115-7) 898پالک - چهارراه کاج- خیابان انقالب- تهران: دفتر مرکزی------صفدر ساسانی و شرکا

(051)(37688380 و 37645065) 45مشهد،بلوار فردوسی، ابن سینا شرقی پالک : دفتر مرکزی------فیوز صنعت

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(021)(88209352و88888408) 5 واحد 1 طبقه 14تهران میدان آرژانتین انتهای خیابان الوند نبش اهورامزدا پالک : دفتر مرکزی----آلوم کابل کاوه

(021-56232468) 21پالک  - 4گلبرگ - بلوار نارنجستان - شهرک صنعتی شمس اباد - تهران : کارخانه----سیم تاب سپهر

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(021)(88209352و88888408) 5 واحد 1 طبقه 14تهران میدان آرژانتین انتهای خیابان الوند نبش اهورامزدا پالک : دفتر مرکزی----آلوم کابل کاوه

(021-56232468) 21پالک  - 4گلبرگ - بلوار نارنجستان - شهرک صنعتی شمس اباد - تهران : کارخانه----سیم تاب سپهر

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(021)(88209352و88888408) 5 واحد 1 طبقه 14تهران میدان آرژانتین انتهای خیابان الوند نبش اهورامزدا پالک : دفتر مرکزی----آلوم کابل کاوه

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

 آلومینیومی1*240کابل 58

فوندانسیون53

50

52

(16،25،35)سیم مسی 

51

سیم لینکس49

48

54

فیوز فشار ضعیف55

47

46

 آلومینیومی1*25کابل 56

57

سیم فاکس

سیم مینک

سیم  روکشدار مینک

50سیم مسی 

70سیم مسی 

فیوز فشار متوسط

 آلومینیومی1*95کابل 
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* نماییدمراجع  (لیست الکترونیکی سازندگان)جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت توزیع استان 

- شرکت های سازنده کابل  بایستی دارای تاییدیه توانیر با تاریخ معتبر باشند *



98/03/31:  تاریخ اعتبار

ردیف
حوزه فعالیت

(نام تجهیز) 
نام شرکت

تاییدیه

 توانیر

مدل یا مشخصه تجهیز 

عالمت تجاری/ اصلی

کشور /نام شرکت

ارائه دهنده )

(نمایندگی و تجهیز 

آدرس و تلفن شعب

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

تامین کنندگان تایید صــالحیت شده / لیست سازندگان 

CIT24  نیروترانس

1 MO F

--
(021)(88209352و88888408) 5 واحد 1 طبقه 14تهران میدان آرژانتین انتهای خیابان الوند نبش اهورامزدا پالک : دفتر مرکزی----آلوم کابل کاوه

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(021-88532707) 4 طبقه 5کوچه حافظی پالک -خیابان پاکستان-خیابان شهید بهشتی-تهران:دفتر مرکزی----تولیدی سیمیا

(023-33652183) بلوار جمهوری خیابان تالش 1سمنان شهرک صنعتی شرق فاز :کارخانه----کابل سپهر البرز

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(021-88532707) 4 طبقه 5کوچه حافظی پالک -خیابان پاکستان-خیابان شهید بهشتی-تهران:دفتر مرکزی----تولیدی سیمیا

------نیروی صنعت پارس افشان

(023-33652183) بلوار جمهوری خیابان تالش 1سمنان شهرک صنعتی شرق فاز :کارخانه----کابل سپهر البرز

(021)(88209352و88888408) 5 واحد 1 طبقه 14تهران میدان آرژانتین انتهای خیابان الوند نبش اهورامزدا پالک : دفتر مرکزی----آلوم کابل کاوه

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(021-56232468) 21پالک  - 4گلبرگ - بلوار نارنجستان - شهرک صنعتی شمس اباد - تهران : کارخانه----سیم تاب سپهر

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(035-37273334)شهرک صنعتی یزد بلوار ابریشم بلوار نارون خیابان ستاره- یزد: کارخانه----سیم و کابل ستاره یزد

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

 جاده شیراز اصفهان روبروی پاالیشگاه نفت جاده خرم صنعت20کیلومتر :کارخانه----سیمکان فارس

(023-33652183) بلوار جمهموری خیابان تالش1سمنان شهرک صنعتی شرق فاز : کارخانه----کابل سپهر البرز

(021)(88209352و88888408) 5 واحد 1 طبقه 14تهران میدان آرژانتین انتهای خیابان الوند نبش اهورامزدا پالک : دفتر مرکزی----آلوم کابل کاوه

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(021-56232468) 21پالک  - 4گلبرگ - بلوار نارنجستان - شهرک صنعتی شمس اباد - تهران : کارخانه----سیم تاب سپهر

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(035-37273334)شهرک صنعتی یزد بلوار ابریشم بلوار نارون خیابان ستاره- یزد: کارخانه----سیم و کابل ستاره یزد

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

 جاده شیراز اصفهان روبروی پاالیشگاه نفت جاده خرم صنعت20کیلومتر :کارخانه----سیمکان فارس

(023-33652183) بلوار جمهموری خیابان تالش1سمنان شهرک صنعتی شرق فاز : کارخانه----کابل سپهر البرز

(021)(88209352و88888408) 5 واحد 1 طبقه 14تهران میدان آرژانتین انتهای خیابان الوند نبش اهورامزدا پالک : دفتر مرکزی----آلوم کابل کاوه

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(021-56232468) 21پالک  - 4گلبرگ - بلوار نارنجستان - شهرک صنعتی شمس اباد - تهران : کارخانه----سیم تاب سپهر

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(035-37273334)شهرک صنعتی یزد بلوار ابریشم بلوار نارون خیابان ستاره- یزد: کارخانه----سیم و کابل ستاره یزد

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

 جاده شیراز اصفهان روبروی پاالیشگاه نفت جاده خرم صنعت20کیلومتر :کارخانه----سیمکان فارس

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

 جاده شیراز اصفهان روبروی پاالیشگاه نفت جاده خرم صنعت20کیلومتر :کارخانه----سیمکان فارس

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(021)(88209352و88888408) 5 واحد 1 طبقه 14تهران میدان آرژانتین انتهای خیابان الوند نبش اهورامزدا پالک : دفتر مرکزی----آلوم کابل کاوه

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

 آلومینیومی1*400کابل 60

 آلومینیومی3*35+16کابل  

66

 آلومینیومی1*500کابل 61

62

64

59
کابل

 آلومینیومی1*300 

 آلومینیومی3*95+50کابل 

 آلومینیومی3*185+95کابل 

 آلومینیومی3*150+70کابل 65

 آلومینیومی3*70+35کابل 63
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* نماییدمراجع  (لیست الکترونیکی سازندگان)جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت توزیع استان 

- شرکت های سازنده کابل  بایستی دارای تاییدیه توانیر با تاریخ معتبر باشند *



98/03/31:  تاریخ اعتبار

ردیف
حوزه فعالیت

(نام تجهیز) 
نام شرکت

تاییدیه

 توانیر

مدل یا مشخصه تجهیز 

عالمت تجاری/ اصلی

کشور /نام شرکت

ارائه دهنده )

(نمایندگی و تجهیز 

آدرس و تلفن شعب

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

تامین کنندگان تایید صــالحیت شده / لیست سازندگان 

CIT24  نیروترانس

1 MO F

--
(021-66341344)طبقه دوم  - 487پالک - روبروی پاساژ سبحان - خیابان الله زار نو - تهران :دفتر مرکزی---- آروین الکترونیک پارس 

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(03538362021-7) جاده بافق شرکت سیم و کابل فروزان یزد12یزد کوچه : دفتر مرکزی----سیم و کابل فروزان یزد

(035-37273334)شهرک صنعتی یزد بلوار ابریشم بلوار نارون خیابان ستاره- یزد: کارخانه----سیم و کابل ستاره یزد

(041-33334828) 31پالک -  متری اول غربی10- ایستگاه مدرسه- زعفرانیه-تبریز:دفتر مرکزی----سازه های نوین بتنی تبریز

(051-35411400)10خیابان -بلوار تالش شمالی-شهرک صنعتی توس-مشهد: دفتر مرکزی---- سیم و کابل مشهد

(02166756573-6) 9واحد -14پالک -کوچه گل پرور - الله زارنو - تهران :دفتر مرکزی----سیم و کابل شهاب جم

(021-33993611)مجتمع تجاری خواجوی -کوچه خندان-خیابان الله زار جنوبی-تهران:دفتر مرکزی----کابل باختر

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(021-66341344)طبقه دوم  - 487پالک - روبروی پاساژ سبحان - خیابان الله زار نو - تهران :دفتر مرکزی----(سیمند) آروین الکتریک پارس 

(02166756573-6) 9واحد -14پالک -کوچه گل پرور - الله زارنو - تهران :دفتر مرکزی----سیم و کابل شهاب جم

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(021-66341344)طبقه دوم  - 487پالک - روبروی پاساژ سبحان - خیابان الله زار نو - تهران :دفتر مرکزی---- آروین الکترونیک پارس 

(021-66341344)طبقه دوم  - 487پالک - روبروی پاساژ سبحان - خیابان الله زار نو - تهران :دفتر مرکزی----(سیمند) آروین الکتریک پارس 

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(02166756573-6) 9واحد -14پالک -کوچه گل پرور - الله زارنو - تهران :دفتر مرکزی----سیم و کابل شهاب جم

(051-35411400)10خیابان -بلوار تالش شمالی-شهرک صنعتی توس-مشهد: دفتر مرکزی---- سیم و کابل مشهد

(021-56232468) 21پالک  - 4گلبرگ - بلوار نارنجستان - شهرک صنعتی شمس اباد - تهران : کارخانه----سیم تاب سپهر

(021-33993611)مجتمع تجاری خواجوی -کوچه خندان-خیابان الله زار جنوبی-تهران:دفتر مرکزی----کابل باختر

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(035-37273901)متری پانزدهم 24نبش - انتهای بلوار کاج- شهرک صنعتی:کارخانه ----کیان کابل یزد

(021-66341344)طبقه دوم  - 487پالک - روبروی پاساژ سبحان - خیابان الله زار نو - تهران :دفتر مرکزی---- آروین الکترونیک پارس 

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(031-33363936)شرکت سیم و کابل اختر -نرسیده به پل شهید خرازی-خیابان امام خمینی-اصفهان:دفتر مرکزی----(کابل اختر)سیستم کوثر سپاهان 

(03538362021-7) جاده بافق شرکت سیم و کابل فروزان یزد12یزد کوچه : دفتر مرکزی----سیم و کابل فروزان یزد

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(021)(88209352و88888408) 5 واحد 1 طبقه 14تهران میدان آرژانتین انتهای خیابان الوند نبش اهورامزدا پالک : دفتر مرکزی----آلوم کابل کاوه

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(021-66341344)طبقه دوم  - 487پالک - روبروی پاساژ سبحان - خیابان الله زار نو - تهران :دفتر مرکزی---- آروین الکترونیک پارس 

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(031-33363936)شرکت سیم و کابل اختر -نرسیده به پل شهید خرازی-خیابان امام خمینی-اصفهان:دفتر مرکزی----(کابل اختر)سیستم کوثر سپاهان 

(03538362021-7) جاده بافق شرکت سیم و کابل فروزان یزد12یزد کوچه : دفتر مرکزی----سیم و کابل فروزان یزد

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(026-45310014)پشت انبار طاقه - مجتمع فخر ایران- نظراباد : کارخانه----سیم پود کاران

(024-35284186)نبش بیست متری دوم - شهرک صنعتی نورین- ابهر:کارخانه----سیم و کابل آرین ابهر

----(021-88065839) سیم و کابل شاهین 8واحد - طبقه پنجم- 134پالک - خیابان برزیل غربی- خیابان شیراز جنوبی- خیابان مالصدرا- تهران:دفتر مرکزی

(035-37272257) متری ارغوان20- بلوار نارون - بلوار ابریشم -شهرک صنعتی - کوچه یاس - بلوار جمهوری -یزد: کارخانه---- سیم و کابل شیرکوه

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(023-33652183) بلوار جمهموری خیابان تالش1سمنان شهرک صنعتی شرق فاز : کارخانه----کابل سپهر البرز

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(021-22895143) 28پالک -کوی زرین- خ شریعتی-تهران:دفتر مرکزی----  صنایع افق البرز

----(021-88823108)صنایع کابل کمان طبقه سوم. 100پالک . نبش خیابان کامکار. خیابان سنایی. تهران:دفتر مرکزی .

(035-37272257) متری ارغوان20- بلوار نارون - بلوار ابریشم -شهرک صنعتی - کوچه یاس - بلوار جمهوری -یزد: کارخانه---- سیم و کابل شیرکوه

(024-35284186)نبش بیست متری دوم - شهرک صنعتی نورین- ابهر:کارخانه----سیم و کابل آرین ابهر

----(021-88065839) سیم و کابل شاهین 8واحد - طبقه پنجم- 134پالک - خیابان برزیل غربی- خیابان شیراز جنوبی- خیابان مالصدرا- تهران:دفتر مرکزی

(021-22895143) 28پالک -کوی زرین- خ شریعتی-تهران:دفتر مرکزی---- صنایع افق البرز

(023-33652183) بلوار جمهوری خیابان تالش 1سمنان شهرک صنعتی شرق فاز :کارخانه----کابل سپهر البرز

 آلومینیومی4*120کابل 70

 آلومینیومی4*185کابل 

73

 آلومینیومی4*240کابل 

مسی1*120کابل 

کابل

 مسی1*300 
74

 آلومینیومی3*240+120کابل 

69

72

67

 آلومینیومی4*16کابل 
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68
4*10کابل 

آلومینیومی

13
* نماییدمراجع  (لیست الکترونیکی سازندگان)جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت توزیع استان 

- شرکت های سازنده کابل  بایستی دارای تاییدیه توانیر با تاریخ معتبر باشند *



98/03/31:  تاریخ اعتبار

ردیف
حوزه فعالیت

(نام تجهیز) 
نام شرکت

تاییدیه

 توانیر

مدل یا مشخصه تجهیز 

عالمت تجاری/ اصلی

کشور /نام شرکت

ارائه دهنده )

(نمایندگی و تجهیز 

آدرس و تلفن شعب

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

تامین کنندگان تایید صــالحیت شده / لیست سازندگان 

CIT24  نیروترانس

1 MO F

--
(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(021-61926) طبقه اول507خیابان الله زار نو بعد از منوچهری روبه روی پاساژ ابراهیمی پالک - تهران :دفتر مرکزی----البرز الکتریک نور

(011-44203201)شرکت تولیدی سیم و کابل آمل -خیابان یاس-فاز یک-شهرک صنعتی امام زاده عبداهلل-آمل:کارخانه ----سیم و کابل آمل

(035-37272257)سیم و کابل شیرکوه - متری ارغوان 20-بلوار نارون - بلوار ابریشم -شهرک صنعتی -یزد: دفتر مرکزی----سیم وکابل شیرکوه

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(02634813094-6)کرج کمالشهر پیشاهنگی انتهای ولیعصر اول : کارخانه---- صنعتی الکتریک تک غرب

----(021-88823108)صنایع کابل کمان طبقه سوم. 100پالک . نبش خیابان کامکار. خیابان سنایی. تهران:دفتر مرکزی .

(021-33975852) 37جنب کوچه رفاهی پالک-خیابان الله زار جنوبی-تهران:دفتر مرکزی---- طلوع نور زرین دماوند

(021-26116981) 4واحد- 1پالک-نبش تنگستان یکم-پاسداران شمالی: دفتر مرکزی----کاویان سیم بیهق

(021-22259653) 3طبقه -32واحد-ساختمان امیر-17پالک-خیابان بهروز-بلوارمیرداماد:دفتر مرکزی---- کابل سینا

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزیاسپادان بهسیم

(021-61926) طبقه اول507خیابان الله زار نو بعد از منوچهری روبه روی پاساژ ابراهیمی پالک - تهران :دفتر مرکزی----البرز الکتریک نور

(011-44203201)شرکت تولیدی سیم و کابل آمل -خیابان یاس-فاز یک-شهرک صنعتی امام زاده عبداهلل-آمل:کارخانه ----سیم و کابل آمل

(035-37272257)سیم و کابل شیرکوه - متری ارغوان 20-بلوار نارون - بلوار ابریشم -شهرک صنعتی -یزد: دفتر مرکزی----سیم وکابل شیرکوه

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(02634813094-6)کرج کمالشهر پیشاهنگی انتهای ولیعصر اول : کارخانه---- صنعتی الکتریک تک غرب

----(021-88823108)صنایع کابل کمان طبقه سوم. 100پالک . نبش خیابان کامکار. خیابان سنایی. تهران:دفتر مرکزی .

(021-26116981) 4واحد- 1پالک-نبش تنگستان یکم-پاسداران شمالی: دفتر مرکزی----کاویان سیم بیهق

(021-22259653) 3طبقه -32واحد-ساختمان امیر-17پالک-خیابان بهروز-بلوارمیرداماد:دفتر مرکزی---- کابل سینا

(021-33975852) 37جنب کوچه رفاهی پالک-خیابان الله زار جنوبی-تهران:دفتر مرکزی---- طلوع نور زرین دماوند

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(021-61926) طبقه اول507خیابان الله زار نو بعد از منوچهری روبه روی پاساژ ابراهیمی پالک - تهران :دفتر مرکزی----البرز الکتریک نور

(011-44203201)شرکت تولیدی سیم و کابل آمل -خیابان یاس-فاز یک-شهرک صنعتی امام زاده عبداهلل-آمل:کارخانه ----سیم و کابل آمل

(035-37272257)سیم و کابل شیرکوه - متری ارغوان 20-بلوار نارون - بلوار ابریشم -شهرک صنعتی -یزد: دفتر مرکزی----سیم وکابل شیرکوه

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(02634813094-6)کرج کمالشهر پیشاهنگی انتهای ولیعصر اول : کارخانه---- صنعتی الکتریک تک غرب

----(021-88823108)صنایع کابل کمان طبقه سوم. 100پالک . نبش خیابان کامکار. خیابان سنایی. تهران:دفتر مرکزی .

(021-26116981) 4واحد- 1پالک-نبش تنگستان یکم-پاسداران شمالی: دفتر مرکزی----کاویان سیم بیهق

(021-22259653) 3طبقه -32واحد-ساختمان امیر-17پالک-خیابان بهروز-بلوارمیرداماد:دفتر مرکزی---- کابل سینا

(021-33975852) 37جنب کوچه رفاهی پالک-خیابان الله زار جنوبی-تهران:دفتر مرکزی---- طلوع نور زرین دماوند

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(021-61926) طبقه اول507خیابان الله زار نو بعد از منوچهری روبه روی پاساژ ابراهیمی پالک - تهران :دفتر مرکزی----البرز الکتریک نور

(011-44203201)شرکت تولیدی سیم و کابل آمل -خیابان یاس-فاز یک-شهرک صنعتی امام زاده عبداهلل-آمل:کارخانه ----سیم و کابل آمل

(035-37272257)سیم و کابل شیرکوه - متری ارغوان 20-بلوار نارون - بلوار ابریشم -شهرک صنعتی -یزد: دفتر مرکزی----سیم وکابل شیرکوه

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(02634813094-6)کرج کمالشهر پیشاهنگی انتهای ولیعصر اول : کارخانه---- صنعتی الکتریک تک غرب

----(021-88823108)صنایع کابل کمان طبقه سوم. 100پالک . نبش خیابان کامکار. خیابان سنایی. تهران:دفتر مرکزی .

(021-26116981) 4واحد- 1پالک-نبش تنگستان یکم-پاسداران شمالی: دفتر مرکزی----کاویان سیم بیهق

(021-22259653) 3طبقه -32واحد-ساختمان امیر-17پالک-خیابان بهروز-بلوارمیرداماد:دفتر مرکزی---- کابل سینا

(021-33975852) 37جنب کوچه رفاهی پالک-خیابان الله زار جنوبی-تهران:دفتر مرکزی---- طلوع نور زرین دماوند

77

78
 2*6کابل

مسی

76

 مسی2*4کابل 

75
 2*1/5کابل 

مسی

 مسی2*2/5کابل 

14
* نماییدمراجع  (لیست الکترونیکی سازندگان)جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت توزیع استان 

- شرکت های سازنده کابل  بایستی دارای تاییدیه توانیر با تاریخ معتبر باشند *



98/03/31:  تاریخ اعتبار

ردیف
حوزه فعالیت

(نام تجهیز) 
نام شرکت

تاییدیه

 توانیر

مدل یا مشخصه تجهیز 

عالمت تجاری/ اصلی

کشور /نام شرکت

ارائه دهنده )

(نمایندگی و تجهیز 

آدرس و تلفن شعب

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

تامین کنندگان تایید صــالحیت شده / لیست سازندگان 

CIT24  نیروترانس

1 MO F

--
(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(021-61926) طبقه اول507خیابان الله زار نو بعد از منوچهری روبه روی پاساژ ابراهیمی پالک - تهران :دفتر مرکزی----البرز الکتریک نور

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(026-45310014)پشت انبار طاقه - مجتمع فخر ایران- نظراباد : کارخانه----سیم پود کاران

(035-37272257)سیم و کابل شیرکوه - متری ارغوان 20-بلوار نارون - بلوار ابریشم -شهرک صنعتی -یزد: دفتر مرکزی----سیم وکابل شیرکوه

(024-35284186)نبش بیست متری دوم - شهرک صنعتی نورین- ابهر:کارخانه----سیم و کابل آرین ابهر

(035)(38254865و38251200)خیابان امام حسین -میدان نماز-بلوارمدرس -یزد:دفتر مرکزی----سیم و کابل یزد

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(021-22895143) 28پالک -کوی زرین- خ شریعتی-تهران:دفتر مرکزی---- صنایع افق البرز

----(021-88823108)صنایع کابل کمان طبقه سوم. 100پالک . نبش خیابان کامکار. خیابان سنایی. تهران:دفتر مرکزی .

(023-33652183) بلوار جمهموری خیابان تالش1سمنان شهرک صنعتی شرق فاز : کارخانه----کابل سپهر البرز

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(021-26116981) 4واحد- 1پالک-نبش تنگستان یکم-پاسداران شمالی: دفتر مرکزی----کاویان سیم بیهق

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزیاسپادان بهسیم

(021-61926) طبقه اول507خیابان الله زار نو بعد از منوچهری روبه روی پاساژ ابراهیمی پالک - تهران :دفتر مرکزی----البرز الکتریک نور

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(026-45310014)پشت انبار طاقه - مجتمع فخر ایران- نظراباد : کارخانه----سیم پود کاران

(035-37272257)سیم و کابل شیرکوه - متری ارغوان 20-بلوار نارون - بلوار ابریشم -شهرک صنعتی -یزد: دفتر مرکزی----سیم وکابل شیرکوه

(024-35284186)نبش بیست متری دوم - شهرک صنعتی نورین- ابهر:کارخانه----سیم و کابل آرین ابهر

(035)(38254865و38251200)خیابان امام حسین -میدان نماز-بلوارمدرس -یزد:دفتر مرکزی----سیم و کابل یزد

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(021-22895143) 28پالک -کوی زرین- خ شریعتی-تهران:دفتر مرکزی---- صنایع افق البرز

----(021-88823108)صنایع کابل کمان طبقه سوم. 100پالک . نبش خیابان کامکار. خیابان سنایی. تهران:دفتر مرکزی .

(023-33652183) بلوار جمهموری خیابان تالش1سمنان شهرک صنعتی شرق فاز : کارخانه----کابل سپهر البرز

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(021-26116981) 4واحد- 1پالک-نبش تنگستان یکم-پاسداران شمالی: دفتر مرکزی----کاویان سیم بیهق

(021-61926) طبقه اول507خیابان الله زار نو بعد از منوچهری روبه روی پاساژ ابراهیمی پالک - تهران :دفتر مرکزی----البرز الکتریک نور

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(035-37272257)سیم و کابل شیرکوه - متری ارغوان 20-بلوار نارون - بلوار ابریشم -شهرک صنعتی -یزد: دفتر مرکزی----سیم وکابل شیرکوه

(024-35284186)نبش بیست متری دوم - شهرک صنعتی نورین- ابهر:کارخانه----سیم و کابل آرین ابهر

(035)(38254865و38251200)خیابان امام حسین -میدان نماز-بلوارمدرس -یزد:دفتر مرکزی----سیم و کابل یزد

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(021-22895143) 28پالک -کوی زرین- خ شریعتی-تهران:دفتر مرکزی---- صنایع افق البرز

----(021-88823108)صنایع کابل کمان طبقه سوم. 100پالک . نبش خیابان کامکار. خیابان سنایی. تهران:دفتر مرکزی .

(023-33652183) بلوار جمهموری خیابان تالش1سمنان شهرک صنعتی شرق فاز : کارخانه----کابل سپهر البرز

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(021-26116981) 4واحد- 1پالک-نبش تنگستان یکم-پاسداران شمالی: دفتر مرکزی----کاویان سیم بیهق

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(035-37272257)سیم و کابل شیرکوه - متری ارغوان 20-بلوار نارون - بلوار ابریشم -شهرک صنعتی -یزد: دفتر مرکزی----سیم وکابل شیرکوه

(024-35284186)نبش بیست متری دوم - شهرک صنعتی نورین- ابهر:کارخانه----سیم و کابل آرین ابهر

(035)(38254865و38251200)خیابان امام حسین -میدان نماز-بلوارمدرس -یزد:دفتر مرکزی----سیم و کابل یزد

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

----(021-88823108)صنایع کابل کمان طبقه سوم. 100پالک . نبش خیابان کامکار. خیابان سنایی. تهران:دفتر مرکزی .

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(023-33652183) بلوار جمهموری خیابان تالش1سمنان شهرک صنعتی شرق فاز : کارخانه----کابل سپهر البرز

(021-26116981) 4واحد- 1پالک-نبش تنگستان یکم-پاسداران شمالی: دفتر مرکزی----کاویان سیم بیهق

(021-22895143) 28پالک -کوی زرین- خ شریعتی-تهران:دفتر مرکزی---- صنایع افق البرز

 3*25+16کابل 

مسی
79

81

80
 3*35+16کابل 

مسی

82 مسی3*70+35کابل  

 مسی3*50+25کابل 

 مسی1*50 و کابل 

15
* نماییدمراجع  (لیست الکترونیکی سازندگان)جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت توزیع استان 

- شرکت های سازنده کابل  بایستی دارای تاییدیه توانیر با تاریخ معتبر باشند *



98/03/31:  تاریخ اعتبار

ردیف
حوزه فعالیت

(نام تجهیز) 
نام شرکت

تاییدیه

 توانیر

مدل یا مشخصه تجهیز 

عالمت تجاری/ اصلی

کشور /نام شرکت

ارائه دهنده )

(نمایندگی و تجهیز 

آدرس و تلفن شعب

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

تامین کنندگان تایید صــالحیت شده / لیست سازندگان 

CIT24  نیروترانس

1 MO F

--
(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(035-37272257)سیم و کابل شیرکوه - متری ارغوان 20-بلوار نارون - بلوار ابریشم -شهرک صنعتی -یزد: دفتر مرکزی----سیم وکابل شیرکوه

(024-35284186)نبش بیست متری دوم - شهرک صنعتی نورین- ابهر:کارخانه----سیم و کابل آرین ابهر

(035)(38254865و38251200)خیابان امام حسین -میدان نماز-بلوارمدرس -یزد:دفتر مرکزی----سیم و کابل یزد

----(021-88823108)صنایع کابل کمان طبقه سوم. 100پالک . نبش خیابان کامکار. خیابان سنایی. تهران:دفتر مرکزی .

(023-33652183) بلوار جمهموری خیابان تالش1سمنان شهرک صنعتی شرق فاز : کارخانه----کابل سپهر البرز

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(021-26116981) 4واحد- 1پالک-نبش تنگستان یکم-پاسداران شمالی: دفتر مرکزی----کاویان سیم بیهق

(021-22895143) 28پالک -کوی زرین- خ شریعتی-تهران:دفتر مرکزی---- صنایع افق البرز

(035-37272257) متری ارغوان20- بلوار نارون - بلوار ابریشم -شهرک صنعتی - کوچه یاس - بلوار جمهوری -یزد: کارخانه---- سیم و کابل شیرکوه

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(021-22259653) 3طبقه -32واحد-ساختمان امیر-17پالک-خیابان بهروز-بلوارمیرداماد:دفتر مرکزی---- کابل سینا

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

----(021-88823108)صنایع کابل کمان طبقه سوم. 100پالک . نبش خیابان کامکار. خیابان سنایی. تهران:دفتر مرکزی .

(021-66341344)طبقه دوم  - 487پالک - روبروی پاساژ سبحان - خیابان الله زار نو - تهران :دفتر مرکزی---- آروین الکترونیک پارس 

(04136303050و04136302330-4) جاده تهران شرکت سیمکات 5کیلومتر -تبریز:دفتر مرکزی---- (سیمکات ) سیم و کابل تبریز 

(051-35411400)10خیابان -بلوار تالش شمالی-شهرک صنعتی توس-مشهد: دفتر مرکزی---- سیم و کابل مشهد

(02166756573-6) 9واحد -14پالک -کوچه گل پرور - الله زارنو - تهران :دفتر مرکزی----سیم و کابل شهاب جم

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(035-37272257) متری ارغوان20- بلوار نارون - بلوار ابریشم -شهرک صنعتی - کوچه یاس - بلوار جمهوری -یزد: کارخانه---- سیم و کابل شیرکوه

----(021-88823108)صنایع کابل کمان طبقه سوم. 100پالک . نبش خیابان کامکار. خیابان سنایی. تهران:دفتر مرکزی .

(021-73231100) 371تهران شریعتی پایین تر از بهار شیراز پالک :دفتر مرکزی----همگام الکتریک خراسان

(035-37272257) متری ارغوان20- بلوار نارون - بلوار ابریشم -شهرک صنعتی - کوچه یاس - بلوار جمهوری -یزد: کارخانه---- سیم و کابل شیرکوه

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(021-61926) طبقه اول507خیابان الله زار نو بعد از منوچهری روبه روی پاساژ ابراهیمی پالک - تهران :دفتر مرکزی----البرز الکتریک نور

(011-44203201)شرکت تولیدی سیم و کابل آمل -خیابان یاس-فاز یک-شهرک صنعتی امام زاده عبداهلل-آمل:کارخانه ----سیم و کابل آمل

(035-37272257)سیم و کابل شیرکوه - متری ارغوان 20-بلوار نارون - بلوار ابریشم -شهرک صنعتی -یزد: دفتر مرکزی----سیم وکابل شیرکوه

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(02634813094-6)کرج کمالشهر پیشاهنگی انتهای ولیعصر اول : کارخانه---- صنعتی الکتریک تک غرب

----(021-88823108)صنایع کابل کمان طبقه سوم. 100پالک . نبش خیابان کامکار. خیابان سنایی. تهران:دفتر مرکزی .

(021-26116981) 4واحد- 1پالک-نبش تنگستان یکم-پاسداران شمالی: دفتر مرکزی----کاویان سیم بیهق

(021-22259653) 3طبقه -32واحد-ساختمان امیر-17پالک-خیابان بهروز-بلوارمیرداماد:دفتر مرکزی---- کابل سینا

(021-33975852) 37جنب کوچه رفاهی پالک-خیابان الله زار جنوبی-تهران:دفتر مرکزی---- طلوع نور زرین دماوند

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(021-61926) طبقه اول507خیابان الله زار نو بعد از منوچهری روبه روی پاساژ ابراهیمی پالک - تهران :دفتر مرکزی----البرز الکتریک نور

(035-37272257)سیم و کابل شیرکوه - متری ارغوان 20-بلوار نارون - بلوار ابریشم -شهرک صنعتی -یزد: دفتر مرکزی----سیم وکابل شیرکوه

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(02634813094-6)کرج کمالشهر پیشاهنگی انتهای ولیعصر اول : کارخانه---- صنعتی الکتریک تک غرب

----(021-88823108)صنایع کابل کمان طبقه سوم. 100پالک . نبش خیابان کامکار. خیابان سنایی. تهران:دفتر مرکزی .

(021-26116981) 4واحد- 1پالک-نبش تنگستان یکم-پاسداران شمالی: دفتر مرکزی----کاویان سیم بیهق

(021-33975852) 37جنب کوچه رفاهی پالک-خیابان الله زار جنوبی-تهران:دفتر مرکزی---- طلوع نور زرین دماوند

 مسی3*95+50کابل 83

 مسی3*120+70کابل 

 4*6کابل 

مسی

 مسی3*240+120کابل 

86

84

85

 مسی4*10کابل 87

16
* نماییدمراجع  (لیست الکترونیکی سازندگان)جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت توزیع استان 

- شرکت های سازنده کابل  بایستی دارای تاییدیه توانیر با تاریخ معتبر باشند *



98/03/31:  تاریخ اعتبار

ردیف
حوزه فعالیت

(نام تجهیز) 
نام شرکت

تاییدیه

 توانیر

مدل یا مشخصه تجهیز 

عالمت تجاری/ اصلی

کشور /نام شرکت

ارائه دهنده )

(نمایندگی و تجهیز 

آدرس و تلفن شعب

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

تامین کنندگان تایید صــالحیت شده / لیست سازندگان 

CIT24  نیروترانس

1 MO F

--
(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزی----اسپادان بهسیم

(021-61926) طبقه اول507خیابان الله زار نو بعد از منوچهری روبه روی پاساژ ابراهیمی پالک - تهران :دفتر مرکزی----البرز الکتریک نور

(035-37272257)سیم و کابل شیرکوه - متری ارغوان 20-بلوار نارون - بلوار ابریشم -شهرک صنعتی -یزد: دفتر مرکزی----سیم وکابل شیرکوه

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(02634813094-6)کرج کمالشهر پیشاهنگی انتهای ولیعصر اول : کارخانه---- صنعتی الکتریک تک غرب

----(021-88823108)صنایع کابل کمان طبقه سوم. 100پالک . نبش خیابان کامکار. خیابان سنایی. تهران:دفتر مرکزی .

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(021-26116981) 4واحد- 1پالک-نبش تنگستان یکم-پاسداران شمالی: دفتر مرکزی----کاویان سیم بیهق

(021-33975852) 37جنب کوچه رفاهی پالک-خیابان الله زار جنوبی-تهران:دفتر مرکزی---- طلوع نور زرین دماوند

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزیاسپادان بهسیم

(021-61926) طبقه اول507خیابان الله زار نو بعد از منوچهری روبه روی پاساژ ابراهیمی پالک - تهران :دفتر مرکزی----البرز الکتریک نور

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی----سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(026-45310014)پشت انبار طاقه - مجتمع فخر ایران- نظراباد : کارخانه----سیم پود کاران

(035-37272257)سیم و کابل شیرکوه - متری ارغوان 20-بلوار نارون - بلوار ابریشم -شهرک صنعتی -یزد: دفتر مرکزی----سیم وکابل شیرکوه

(024-35284186)نبش بیست متری دوم - شهرک صنعتی نورین- ابهر:کارخانه----سیم و کابل آرین ابهر

(035)(38254865و38251200)خیابان امام حسین -میدان نماز-بلوارمدرس -یزد:دفتر مرکزی----سیم و کابل یزد

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(021-22895143) 28پالک -کوی زرین- خ شریعتی-تهران:دفتر مرکزی---- صنایع افق البرز

----(021-88823108)صنایع کابل کمان طبقه سوم. 100پالک . نبش خیابان کامکار. خیابان سنایی. تهران:دفتر مرکزی .

(023-33652183) بلوار جمهموری خیابان تالش1سمنان شهرک صنعتی شرق فاز : کارخانه----کابل سپهر البرز

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(031-32200014)534پ 3طبقه -ابتدای کازرونی -خ چهارباغ عباسی-اصفهان:دفتر مرکزیاسپادان بهسیم

(021-61926) طبقه اول507خیابان الله زار نو بعد از منوچهری روبه روی پاساژ ابراهیمی پالک - تهران :دفتر مرکزی----البرز الکتریک نور

(026-45310014)پشت انبار طاقه - مجتمع فخر ایران- نظراباد : کارخانه----سیم پود کاران

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی--سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(035-37272257)سیم و کابل شیرکوه - متری ارغوان 20-بلوار نارون - بلوار ابریشم -شهرک صنعتی -یزد: دفتر مرکزی----سیم وکابل شیرکوه

(024-35284186)نبش بیست متری دوم - شهرک صنعتی نورین- ابهر:کارخانه----سیم و کابل آرین ابهر

(035)(38254865و38251200)خیابان امام حسین -میدان نماز-بلوارمدرس -یزد:دفتر مرکزی----سیم و کابل یزد

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(021-22895143) 28پالک -کوی زرین- خ شریعتی-تهران:دفتر مرکزی---- صنایع افق البرز

----(021-88823108)صنایع کابل کمان طبقه سوم. 100پالک . نبش خیابان کامکار. خیابان سنایی. تهران:دفتر مرکزی .

(023-33652183) بلوار جمهموری خیابان تالش1سمنان شهرک صنعتی شرق فاز : کارخانه----کابل سپهر البرز

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(021)(88757639و88752014) 2 طبقه61پالک-نبش میرعماد -تهران خیابان دکتر بهشتی:دفتر مرکزی------سیم و کابل مغان

(035)(38254865و38251200)خیابان امام حسین -میدان نماز-بلوارمدرس -یزد:دفتر مرکزی----سیم و کابل یزد

(02188914509-16) 41پالک-کوچه حسینی راد-نرسیده به خیابان مطهری -خیابان ولیعصر-تهران: دفتر مرکزی------سیم و کابل متال

(021-22259653) 3طبقه -32واحد-ساختمان امیر-17پالک-خیابان بهروز-بلوارمیرداماد:دفتر مرکزی---- کابل سینا

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی--سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(03538362021-7) جاده بافق شرکت سیم و کابل فروزان یزد12یزد کوچه : دفتر مرکزی----سیم و کابل فروزان یزد

----(021-88312700) سیم و کابل همدان 5پالک  –کوچه مسجد  –خیابان سلیمان خاطر  –خیابان استاد مطهری  –تهران : دفتر مرکزی

(021-23574) 25پالک(مهماندوست)خیابان سعیدی (خیابان شهید لواسانی)تهران فرمانیه :دفتر مرکزی----صنایع افق البرز

(021-22783158) 401،واحد 16تهران،خیابان کالهدوز،مابین دیباجی و دلبخواه نبش کوچه معتمدی،پالک :دفتر مرکزی----(آلفا کابل )آلفا صنعت پارس 

(021-66344000)2 طبقه 507تهران الله زا نو ساختمان کمپانی پالک :دفتر مرکزی----سیم راد سما

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی--سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(021-23574) 25پالک(مهماندوست)خیابان سعیدی (خیابان شهید لواسانی)تهران فرمانیه :دفتر مرکزی---- صنایع افق البرز

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

کابل خودنگهدار 

50+50+25+25*3

.با توجه به اینکه در حال حاضر سیم افشان در این لیست وجود ندارد، بنابراین می بایست تمام سازندگان مطابق با لیست کابل سازان موجود نسبت به تهیه سیم افشان اقدام نمایند*

91

(XLPE)کابل کراس لینک 

185*1

(زره دار)

89

93

90
 4*35کابل 

مسی

4*25کابل 

 مسی

88 مسی4*16کابل 

92
کابل خودنگهدار

 35+35+25+25*3
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* نماییدمراجع  (لیست الکترونیکی سازندگان)جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت توزیع استان 

- شرکت های سازنده کابل  بایستی دارای تاییدیه توانیر با تاریخ معتبر باشند *



98/03/31:  تاریخ اعتبار

ردیف
حوزه فعالیت

(نام تجهیز) 
نام شرکت

تاییدیه

 توانیر

مدل یا مشخصه تجهیز 

عالمت تجاری/ اصلی

کشور /نام شرکت

ارائه دهنده )

(نمایندگی و تجهیز 

آدرس و تلفن شعب

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

تامین کنندگان تایید صــالحیت شده / لیست سازندگان 

CIT24  نیروترانس

1 MO F

--
(021-22783158) 401،واحد 16تهران،خیابان کالهدوز،مابین دیباجی و دلبخواه نبش کوچه معتمدی،پالک :دفتر مرکزی----(آلفا کابل )آلفا صنعت پارس 

(021)(88209352و88888408) 5 واحد 1 طبقه 14تهران میدان آرژانتین انتهای خیابان الوند نبش اهورامزدا پالک : دفتر مرکزی----آلوم کابل کاوه

(021-56232468) 21پالک  - 4گلبرگ - بلوار نارنجستان - شهرک صنعتی شمس اباد - تهران : کارخانه----سیم تاب سپهر

 جاده شیراز اصفهان روبروی پاالیشگاه نفت جاده خرم صنعت20کیلومتر : کارخانه----سیمکان فارس

(021-66344000)2 طبقه 507تهران الله زا نو ساختمان کمپانی پالک :دفتر مرکزی----سیم راد سما

(38257122,4 ) جاده انار یزد 2/5کیلومتر -انار - رفسنجان:دفتر مرکزی--سیم و کابل پیشرو رفسنجان

(031-45643120)105اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، بلوار شیخ بهایی ، خ رازی ، پالک : کارخانه----شایان سیمکان

(021-23574) 25پالک(مهماندوست)خیابان سعیدی (خیابان شهید لواسانی)تهران فرمانیه :دفتر مرکزی---- صنایع افق البرز

(021-22259653) 3طبقه -32واحد-ساختمان امیر-17پالک-خیابان بهروز-بلوارمیرداماد:دفتر مرکزی---- کابل سینا

(021-22277886 ) 66/2نبش نامی پالک-خ امیر سهیل تبریزیان-بلوار میرداماد: دفتر مرکزی----کابل مسین

(021-56232468) 21پالک  - 4گلبرگ - بلوار نارنجستان - شهرک صنعتی شمس اباد - تهران : کارخانه----سیم تاب سپهر

(021-66344000)2 طبقه 507تهران الله زا نو ساختمان کمپانی پالک :دفتر مرکزی----سیم راد سما

(021-23574) 25پالک(مهماندوست)خیابان سعیدی (خیابان شهید لواسانی)تهران فرمانیه :دفتر مرکزی---- صنایع افق البرز

(035)(38254865و38251200)خیابان امام حسین -میدان نماز-بلوارمدرس -یزد:دفتر مرکزی----سیم و کابل یزد

(021-22053760)و  (02122012211-12) 23 واحد6 طبقه 22بزرگراه آفریقا بلوار گلشهر ساختمان- تهران:دفتر مرکزی------سیم و کابل یزد

(021)(88757639و88752014) 2 طبقه61پالک-نبش میرعماد -تهران خیابان دکتر بهشتی:دفتر مرکزی------سیم و کابل مغان 

(021-77504594)و  (021-77529690) 13تهران،خیابان شریعتی ، خیابان بهار شیراز ،پالک :دفتر مرکزی------سیمکو

Eارتباطات پارسیان تجهیز G--(021-88406802) 32واحد-طبقه اول-355پالک-مقابل پمپ بنزین -سهروردی شمالی-تهران: دفتر مرکزی

(77121066) 10شماره - خیابان هفتم غربی - خیابان اتحاد - جاده دماوند - تهران : دفتر مرکزی------سرکابل چسب کار

(02188544772-3) 3 طبقه 8 واحد 21 پالک 11خیابان میر عماد کوچه - خیابان مطهری -تهران : دفتر مرکزی------دانش اتصال کابل

(021-66593153) 179 واحد 11 طبقه Cبلوک  (کاوه)مجتمع برجساز- روبروی دانشکده دامپزشکی - خیابان آزادی - تهران: کارخانه------ قوی ساز نیرو

(021-88525081) 14 واحد 18خیابان هویزه شرقی  پالک - خیابان شریعتی -تهران :  دفتر مرکزی------کاهنگان مهر

(031-33708862) 100خیابان عباس آباد بلوار نیاسرم پالک : دفتر مرکزی ------کلوته

(03135722233-36 )162اصفهان شهر صنعتی جی، خ یکم، پ : کارخانه--سیلیکونی/سرامیکی--آرا نیرو سپاهان

(051-33650904)مشهد بلوار شهید عباسپور مقابل شرکت گاز شرکت فنی توس نیرو: کارخانه--سرامیکی--توس نیرو

(031-32247689) 8روبه روی ایستگاه بیت الحسین ساختمان نیک واحد -خیابان نشاط-اصفهان: دفتر مرکزی --سیلیکونی--دلتا سازان سپاهان

(021-66469022)4واحد - ساختمان رازی-خیابان فخررازی-خیابان انقالب- تهران:دفتر مرکزیسرامیکی--دالمن

(025-33342457)قم شهرک صنعتی شکوهیه انتهای بلوار شهید بهشتی نبش مطهری :کارخانه--سرامیکی--مانه پرتو

(021-22867919) 6واحد  - 7پالک - دشتستان سوم - پایین تر از حسینیه ارشاد - خیابان شریعتی - تهران : دفتر مرکزی سرامیکی--نیرو کلید پارس

(021-88847650) واحد دوم شمالی 19تهران میدان هفت تیر خیابان قائم مقام خیابان مشاهیر پالک : دفتر مرکزی

(02835330117-20) 20شهرک صنعتی خرمدشت خیابان اصلی کوچه : کارخانه

(086-45260071)7410 قطعه 3شهرک صنعتی زاویه خیابان : کارخانه

(021-65292199) 85شهریار خیابان مصطفی خمینی روبروی بانک پارسیان پ: دفتر مرکزی

(02188544772-3) 3 طبقه 8 واحد 21 پالک 11خیابان میر عماد کوچه - خیابان مطهری -تهران : دفتر مرکزی------دانش اتصال کابل

(021-88652521) 7 واحد 2 طبقه 12تهران میدان ونک خیابان مالصدرا خ شاد بن بست باغ سرا پالک :دفتر مرکزی

(02832884002-7)2اتوبان کرج قزوین شهرک صنعتی آبیک بلواراستاندارد خیابان تکنولوژی تقاطع خیابان پویش : کارخانه

(02188614984-8) 3واحد-10پالک -کوچه بهاردوم-خیابان شیرازجنوبی-خیابان مالصدرا-میدان ونک-تهران: دفتر مرکزی------ تجهیزات برق بهین تجربه

(021-77655293) 6 واحد19تهران نارمک خیابان جانبازان شرقی خیابان مداین شمالی کوچه شهید ابراهیمی پالک:دفتر مرکزی------آراد کاوش پی

(02188544772-3) 3 طبقه 8 واحد 21 پالک 11خیابان میر عماد کوچه - خیابان مطهری -تهران : دفتر مرکزی------دانش اتصال کابل

(026)(34763152،3228،3218،3216،3157،3156) 8پالک-خ کمالزاده-انتهای خ رباط ماشین-بلوار شورا-کمالشهر-کرج : دفتر مرکزی------ الکترو نیرو تابان کنترل

(01132284880-4) اتوبان بابل به قائم شهر 10کیلومتر : کارخانه------مازیار صنعت بابل

(021-66593153)179 واحد11 طبقه Cبلوک  (کاوه)مجتمع برجساز-روبروی دانشکده دامپزشکی-خیابان آزادی- تهران:دفتر مرکزی------ قوی ساز نیرو

(011-42175160)شرکت خزرگستر - شهرک صنعتی سنگتاب- جاده کیاکال- قائم شهر: دفتر مرکزی------خزرگستر قائم شهر

(021-46892499) 32هفت جوی بوستان دوم پالک-تهران شهر قدس : دفتر مرکزی------یراق صنعت سپاهان افرا

 20کلمپ انتهایی سیمی

کیلوولت

کابل خودنگهدار فشار متوسط

100

101

99

--

----

94
کابل خودنگهدار

 70+70+25+25*3

--

--

97
کابلشو بیمتال، معمولی و 

مانشن ها

پارس مفصل آسیا

--تعادل نیروی سپهر

95

98

--

--

--

صنعتی درود کلید برق

96

کات اوت فیوز 

کلمپ آلومینیومی دو پیچه 

ارتباط

کیلوولت20 

بوشینگ ترانسفورماتور،)کاور 

(....کات اوت فیوز، برقگیر

کابل خودنگهدار

95+95+25+25*3
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* نماییدمراجع  (لیست الکترونیکی سازندگان)جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت توزیع استان 

- شرکت های سازنده کابل  بایستی دارای تاییدیه توانیر با تاریخ معتبر باشند *



98/03/31:  تاریخ اعتبار

ردیف
حوزه فعالیت

(نام تجهیز) 
نام شرکت

تاییدیه

 توانیر

مدل یا مشخصه تجهیز 

عالمت تجاری/ اصلی

کشور /نام شرکت

ارائه دهنده )

(نمایندگی و تجهیز 

آدرس و تلفن شعب

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

تامین کنندگان تایید صــالحیت شده / لیست سازندگان 

CIT24  نیروترانس

1 MO F

-- (021-88312012) 17واحد  - 7پالک - کوچه بیستم - خ قائم مقام فراهانی - تهران : دفتر مرکزیهیونداییHyundaiآریان نیرو رای

MAX الکترو کاوه G E(021)(77613656-77686085) 9و7واحد-5طبقه - (629شماره)-250ساختمان - خیابان سعدی شمالی- تهران: دفتر مرکزیچین

C--تله مکانیک ایران ompact NS(021-22015300) 2تهران خ فرشته،بن بست شهریار، شماره : دفتر مرکزیفرانسه / مرلن گرین

P پارس حفاظ ars  F anal--(021-88956738)2طبقه - 4پالک - کوچه شهید فیروزدهقان- خیابان فلسطین شمالی- تهران: دفتر مرکزی

TSپارس نیرو سان L ATU LS(LG)/ (021-87133)1433634431 کدپستی 13 واحد 3تهران خ ولیعصر چهارراه مطهری ابتدای فتحی شقاقی پ کره جنوبی

(021-88419260) 18،19 ، واحد 56بعد از چهار راه اندیشه، پالک  (عباس آباد)تهران، خیابان دکتر شهید بهشتی :دفتر مرکزیچین/NM8chiNTچیره نیرو توان

S--سان نیرو سروش U N-51--(031-32651316) 21اصفهان خیابان هشت بهشت غربی ساختمان جام جم طبقه دوم واحد :دفتر مرکزی

Sنوآوران صنعت برق و سازه رویین P Bel--(021-33993500)تهران الله زار جنوبی کوچه ی اتحادیه پاساژ اتحادیه طبقه اول : دفتر مرکزی

(021-88312012) 17واحد  - 7پالک - کوچه بیستم - خ قائم مقام فراهانی - تهران : دفتر مرکزیهیونداییHyundaiآریان نیرو رای

MAX الکترو کاوه G E(021)(77613656-77686085) 9و7واحد-5طبقه - (629شماره)-250ساختمان - خیابان سعدی شمالی- تهران: دفتر مرکزیچین

P-- پارس حفاظ ars  F anal--(021-33111010) 40 و 38پالک -کوچه بوشهری-خیابان الله زار جنوبی-تهران: نمایندگی فروش

TSپارس نیرو سان L ATU LS(LG)/ (021-87133)1433634431 کدپستی 13 واحد 3تهران خ ولیعصر چهارراه مطهری ابتدای فتحی شقاقی پ کره جنوبی

C--تله مکانیک ایران ompact NS(021-22015300) 2تهران خ فرشته،بن بست شهریار، شماره : دفتر مرکزیفرانسه / مرلن گرین

S--نوآوران صنعت برق و سازه رویین P Bel--(021-33993500)تهران الله زار جنوبی کوچه ی اتحادیه پاساژ اتحادیه طبقه اول : دفتر مرکزی

(03135722233-36 )162اصفهان شهر صنعتی جی، خ یکم، پ : کارخانه------آرا نیرو سپاهان

(021-66469022)4واحد - ساختمان رازی-خیابان فخررازی-خیابان انقالب- تهران:دفتر مرکزی------دالمن

(031-35722320) 113اصفهان شهرک صنعتی جی انتهای خیابان چهارم فرعی اخر سمت چپ پالک : کارخانه----صنایع برق اصفهان کلید

(035-37273280)یزد شهرک صنعتی خضر آباد میدان اقاقیا خیابان بنفشه خیابان دوم سمت چپ شرکت پیچاز الکتریک :کارخانه------پیچاز الکتریک

(03537272650-1) متری یازدهم سوم فرعی سمت چپ 24شهرک صنعتی یزد بلوار کاج : کارخانه------صنایع برق پیچازتابان یزد

(37272246-7)فرعی اول- متری سوم24خ - بلوار کاج-شهرک صنعتی-یزد: کارخانه---- صنایع برق زاویر

(035-37273280)یزد شهرک صنعتی خضر آباد میدان اقاقیا خیابان بنفشه خیابان دوم سمت چپ شرکت پیچاز الکتریک : کارخانه----پیچاز الکتریک

(7-37272246)فرعی اول -  متری سوم24بلوار کاج خیابان - شهرک صنعتی - یزد: کارخانه----صنایع برق زاویر

(031-35722320) 113اصفهان شهرک صنعتی جی انتهای خیابان چهارم فرعی اخر سمت چپ پالک : کارخانه

(03132644066-7) 54اصفهان خیابان بزرگمهر ساختمان میرداماد طبقه سوم واحد : دفتر مرکزی

(035-37273280)یزد شهرک صنعتی خضر آباد میدان اقاقیا خیابان بنفشه خیابان دوم سمت چپ شرکت پیچاز الکتریک : کارخانه----پیچاز الکتریک

(7-37272246)فرعی اول -  متری سوم24بلوار کاج خیابان - شهرک صنعتی - یزد: کارخانه----صنایع برق زاویر

(03132644066-7) 54اصفهان خیابان بزرگمهر ساختمان میرداماد طبقه سوم واحد : دفتر مرکزی----صنایع برق اصفهان کلید

(035-37273280)یزد شهرک صنعتی خضر آباد میدان اقاقیا خیابان بنفشه خیابان دوم سمت چپ شرکت پیچاز الکتریک : کارخانه----پیچاز الکتریک

(7-37272246)فرعی اول -  متری سوم24بلوار کاج خیابان - شهرک صنعتی - یزد: کارخانه----صنایع برق زاویر

(03132644066-7) 54اصفهان خیابان بزرگمهر ساختمان میرداماد طبقه سوم واحد : دفتر مرکزی----صنایع برق اصفهان کلید

(035-37273280)یزد شهرک صنعتی خضر آباد میدان اقاقیا خیابان بنفشه خیابان دوم سمت چپ شرکت پیچاز الکتریک : کارخانه----پیچاز الکتریک

(7-37272246)فرعی اول -  متری سوم24بلوار کاج خیابان - شهرک صنعتی - یزد: کارخانه----صنایع برق زاویر

(021-66343701)150خیابان الله زار نو باالتر از منوچهری پاساژ ایرانیان  طبقه سوم واحد :دفتر مرکزی--DZ47-63المان صنعت برتر سپهر

Sسان نیرو سروش unir--(031-32651316) 21اصفهان خیابان هشت بهشت غربی ساختمان جام جم طبقه دوم واحد :دفتر مرکزی

Eایستا توان صنعت ای تی آی TIMAT--(021-22028028) 35پالک - روبروی درب اصلی پارک ملت خیابان شناسا - خیابان ولیعصر- نهران : دفتر مرکزی

NSنوآوران صنعت برق و سازه رویین B1-1--(021-33993500)تهران الله زار جنوبی کوچه ی اتحادیه پاساژ اتحادیه طبقه اول : دفتر مرکزی

105
کلید فیوز غیرقابل قطع زیر بار 

 آمپر400تا 

106

 آمپر630کلید اتوماتیک تا 

 صنایع برق اصفهان کلید

104
کلید جداساز هوایی 

(کات اوت تیغه ای)

103
کلید اتوماتیک کلیه رنج ها 

آمپر1250تا 

400کلید فیوز گردان 

160کلید فیوز گردان 107

250کلید فیوز گردان 108

630کلید فیوز عمودی تا

110

102

-- --

 C10کلید مینیاتوری 

و محافظ جان

109
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* نماییدمراجع  (لیست الکترونیکی سازندگان)جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت توزیع استان 

- شرکت های سازنده کابل  بایستی دارای تاییدیه توانیر با تاریخ معتبر باشند *



98/03/31:  تاریخ اعتبار

ردیف
حوزه فعالیت

(نام تجهیز) 
نام شرکت

تاییدیه

 توانیر

مدل یا مشخصه تجهیز 

عالمت تجاری/ اصلی

کشور /نام شرکت

ارائه دهنده )

(نمایندگی و تجهیز 

آدرس و تلفن شعب

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

تامین کنندگان تایید صــالحیت شده / لیست سازندگان 

CIT24  نیروترانس

1 MO F

--
Eایستا توان صنعت ای تی آی TIMAT--(021-22028028) 35پالک - روبروی درب اصلی پارک ملت خیابان شناسا - خیابان ولیعصر- نهران : دفتر مرکزی

(021-66343701)150خیابان الله زار نو باالتر از منوچهری پاساژ ایرانیان  طبقه سوم واحد :دفتر مرکزی--DZ47-63المان صنعت برتر سپهر

Sسان نیرو سروش unir--(031-32651316) 21اصفهان خیابان هشت بهشت غربی ساختمان جام جم طبقه دوم واحد :دفتر مرکزی

Zصنایع برق زاویر T06--(7-37272246)فرعی اول -  متری سوم24بلوار کاج خیابان - شهرک صنعتی - یزد: کارخانه

NSنوآوران صنعت برق و سازه رویین B1-1--(021-33993500)تهران الله زار جنوبی کوچه ی اتحادیه پاساژ اتحادیه طبقه اول : دفتر مرکزی

E-- الکترو کاوه P (021)(77613656-77686085) 9و7واحد-5طبقه - (629شماره)-250ساختمان - خیابان سعدی شمالی- تهران: دفتر مرکزی--06

Eایستا توان صنعت ای تی آی TIMAT--(021-22028028) 35پالک - روبروی درب اصلی پارک ملت خیابان شناسا - خیابان ولیعصر- نهران : دفتر مرکزی

E--تهران پادنا (02188601330-2) 6314669836کدپستی 1تهران، خیابان مالصدرا خ شیراز شمالی کوچه حکیم اعظم پالک --60

P--پارس حفاظ F N--(021-88956738)2طبقه - 4پالک - کوچه شهید فیروزدهقان- خیابان فلسطین شمالی- تهران: دفتر مرکزی

Sسان نیرو سروش unir--(031-35723423) 122اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پالک : کارخانه

NS--نوآوران صنعت برق و سازه رویین B1-1--(021-33993500)تهران الله زار جنوبی کوچه ی اتحادیه پاساژ اتحادیه طبقه اول : دفتر مرکزی

Eایستا توان صنعت ای تی آی TIMAT--(021-22028028) 35پالک - روبروی درب اصلی پارک ملت خیابان شناسا - خیابان ولیعصر- نهران : دفتر مرکزی

Sسان نیرو سروش unir--(031-35723423) 122اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پالک : کارخانه

Zصنایع برق زاویر T06--(7-37272246)فرعی اول -  متری سوم24بلوار کاج خیابان - شهرک صنعتی - یزد: کارخانه

NSنوآوران صنعت برق و سازه رویین B1-1--(021-33993500)تهران الله زار جنوبی کوچه ی اتحادیه پاساژ اتحادیه طبقه اول : دفتر مرکزی

E الکترو کاوه P (021)(77613656-77686085) 9و7واحد-5طبقه - (629شماره)-250ساختمان - خیابان سعدی شمالی- تهران: دفتر مرکزی--06

(021-66343701)150خیابان الله زار نو باالتر از منوچهری پاساژ ایرانیان  طبقه سوم واحد :دفتر مرکزی--DZ47-63المان صنعت برتر سپهر

Eایستا توان صنعت ای تی آی TIMAT--(021-22028028) 35پالک - روبروی درب اصلی پارک ملت خیابان شناسا - خیابان ولیعصر- نهران : دفتر مرکزی

P پارس حفاظ F N--(021-88956738)2طبقه - 4پالک - کوچه شهید فیروزدهقان- خیابان فلسطین شمالی- تهران: دفتر مرکزی

Sسان نیرو سروش unir--(031-35723423) 122اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پالک : کارخانه

NSنوآوران صنعت برق و سازه رویین B1-1--(021-33993500)تهران الله زار جنوبی کوچه ی اتحادیه پاساژ اتحادیه طبقه اول : دفتر مرکزی

E-- الکترو کاوه P (021)(77613656-77686085) 9و7واحد-5طبقه - (629شماره)-250ساختمان - خیابان سعدی شمالی- تهران: دفتر مرکزی--06

Eایستا توان صنعت ای تی آی TIMAT--(086-42345521) 40 پالک 22شهرک صنعتی کاوه خیابان -ساوه : کارخانه

E--تهران پادنا (02188601330-2) 6314669836کدپستی 1تهران، خیابان مالصدرا خ شیراز شمالی کوچه حکیم اعظم پالک --60

INDO--کوپ فارسیان  KO P P--(021-55628583)1زنگ  - 14پالک - کوچه چترچی - تهران پانزده خرداد غربی :دفتر مرکزی

P-- پارس حفاظ F N--(021-88956738)2طبقه - 4پالک - کوچه شهید فیروزدهقان- خیابان فلسطین شمالی- تهران: دفتر مرکزی

Sسان نیرو سروش unir--(031-35723423) 122اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پالک : کارخانه

NS--نوآوران صنعت برق و سازه رویین B1-1--(021-33993500)تهران الله زار جنوبی کوچه ی اتحادیه پاساژ اتحادیه طبقه اول : دفتر مرکزی

E-- الکترو کاوه P (021)(77613656-77686085) 9و7واحد-5طبقه - (629شماره)-250ساختمان - خیابان سعدی شمالی- تهران: دفتر مرکزی--06

Eایستا توان صنعت ای تی آی TIMAT--(021-22028028) 35پالک - روبروی درب اصلی پارک ملت خیابان شناسا - خیابان ولیعصر- نهران : دفتر مرکزی

E--تهران پادنا (02188601330-2) 6314669836کدپستی 1تهران، خیابان مالصدرا خ شیراز شمالی کوچه حکیم اعظم پالک --60

P-- پارس حفاظ F N--(021-88956738)2طبقه - 4پالک - کوچه شهید فیروزدهقان- خیابان فلسطین شمالی- تهران: دفتر مرکزی

S--سان نیرو سروش unir--(031-35723423) 122اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پالک : کارخانه

NS--نوآوران صنعت برق و سازه رویین B1-1--(021-33993500)تهران الله زار جنوبی کوچه ی اتحادیه پاساژ اتحادیه طبقه اول : دفتر مرکزی

E الکترو کاوه P (021)(77613656-77686085) 9و7واحد-5طبقه - (629شماره)-250ساختمان - خیابان سعدی شمالی- تهران: دفتر مرکزی--06

(021-66343701)150خیابان الله زار نو باالتر از منوچهری پاساژ ایرانیان  طبقه سوم واحد :دفتر مرکزی--DZ47-63المان صنعت برتر سپهر

Eایستا توان صنعت ای تی آی TIMAT--(021-22028028) 35پالک - روبروی درب اصلی پارک ملت خیابان شناسا - خیابان ولیعصر- نهران : دفتر مرکزی

P پارس حفاظ F N--(021-88956738)2طبقه - 4پالک - کوچه شهید فیروزدهقان- خیابان فلسطین شمالی- تهران: دفتر مرکزی

Zصنایع برق زاویر T06--(7-37272246)فرعی اول -  متری سوم24بلوار کاج خیابان - شهرک صنعتی - یزد: کارخانه

E-- الکترو کاوه P (021)(77613656-77686085) 9و7واحد-5طبقه - (629شماره)-250ساختمان - خیابان سعدی شمالی- تهران: دفتر مرکزی--06

Eایستا توان صنعت ای تی آی TIMAT--(021-22028028) 35پالک - روبروی درب اصلی پارک ملت خیابان شناسا - خیابان ولیعصر- نهران : دفتر مرکزی

E--تهران پادنا (02188601330-2) 6314669836کدپستی 1تهران، خیابان مالصدرا خ شیراز شمالی کوچه حکیم اعظم پالک --60

P--پارس حفاظ F N--(021-88956738)2طبقه - 4پالک - کوچه شهید فیروزدهقان- خیابان فلسطین شمالی- تهران: دفتر مرکزی

Sسان نیرو سروش unir--(031-35723423) 122اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پالک : کارخانه

NS--نوآوران صنعت برق و سازه رویین B1-1--(021-33993500)تهران الله زار جنوبی کوچه ی اتحادیه پاساژ اتحادیه طبقه اول : دفتر مرکزی

117

C40کلید مینیاتوری 

و محافظ جان
115

112

114

113

C20کلید مینیاتوری 

و محافظ جان

118
B32کلید مینیاتوری 

و محافظ جان

116

B25کلید مینیاتوری 

و محافظ جان

C32کلید مینیاتوری 

و محافظ جان

B6کلید مینیاتوری 

و محافظ جان

C25کلید مینیاتوری 

و محافظ جان

C16کلید مینیاتوری 

و محافظ جان
111
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* نماییدمراجع  (لیست الکترونیکی سازندگان)جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت توزیع استان 

- شرکت های سازنده کابل  بایستی دارای تاییدیه توانیر با تاریخ معتبر باشند *



98/03/31:  تاریخ اعتبار

ردیف
حوزه فعالیت

(نام تجهیز) 
نام شرکت

تاییدیه

 توانیر

مدل یا مشخصه تجهیز 

عالمت تجاری/ اصلی

کشور /نام شرکت

ارائه دهنده )

(نمایندگی و تجهیز 

آدرس و تلفن شعب

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

تامین کنندگان تایید صــالحیت شده / لیست سازندگان 

CIT24  نیروترانس

1 MO F

--
E-- الکترو کاوه P (021)(77613656-77686085) 9و7واحد-5طبقه - (629شماره)-250ساختمان - خیابان سعدی شمالی- تهران: دفتر مرکزی--06

Eایستا توان صنعت ای تی آی TIMAT--(021-22028028) 35پالک - روبروی درب اصلی پارک ملت خیابان شناسا - خیابان ولیعصر- نهران : دفتر مرکزی

E--تهران پادنا (02188601330-2) 6314669836کدپستی 1تهران، خیابان مالصدرا خ شیراز شمالی کوچه حکیم اعظم پالک --60

P-- پارس حفاظ F N--(021-88956738)2طبقه - 4پالک - کوچه شهید فیروزدهقان- خیابان فلسطین شمالی- تهران: دفتر مرکزی

NS--نوآوران صنعت برق و سازه رویین B1-1--(021-33993500)تهران الله زار جنوبی کوچه ی اتحادیه پاساژ اتحادیه طبقه اول : دفتر مرکزی

S--سان نیرو سروش unir--(031-35723423) 122اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پالک : کارخانه

E-- الکترو کاوه P (021)(77613656-77686085) 9و7واحد-5طبقه - (629شماره)-250ساختمان - خیابان سعدی شمالی- تهران: دفتر مرکزی--06

E--ایستا توان صنعت ای تی آی TIMAT--(021-22028028) 35پالک - روبروی درب اصلی پارک ملت خیابان شناسا - خیابان ولیعصر- نهران : دفتر مرکزی

E--تهران پادنا (02188601330-2) 6314669836کدپستی 1تهران، خیابان مالصدرا خ شیراز شمالی کوچه حکیم اعظم پالک --60

INDO--کوپ فارسیان  KO P P(021-55628583)1زنگ  - 14پالک - کوچه چترچی - تهران پانزده خرداد غربی :دفتر مرکزی

P-- پارس حفاظ F N--(021-33111010) 40 و 38پالک -کوچه بوشهری-خیابان الله زار جنوبی-تهران: نمایندگی فروش

S--سان نیرو سروش unir--(031-35723423) 122اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پالک : کارخانه

NS--نوآوران صنعت برق و سازه رویین B1-1--(021-33993500)تهران الله زار جنوبی کوچه ی اتحادیه پاساژ اتحادیه طبقه اول : دفتر مرکزی

HGآریان نیرو رای C(021-88312012) 17واحد  - 7پالک - کوچه بیستم - خ قائم مقام فراهانی - تهران : دفتر مرکزیهیوندایی

NCچیره نیرو توان 1- NC 7CHINT/18،19 ، واحد 56بعد از چهار راه اندیشه، پالک  (عباس آباد)تهران، خیابان دکتر شهید بهشتی : دفتر مرکزیچین

--تله مکانیک ایران
LC 1D-LC 2D-

LC 1DT
(021-22015300) 2تهران خ فرشته،بن بست شهریار، شماره : دفتر مرکزیفرانسه / مرلن گرین

P پارس حفاظ F N--(021-33111010) 40 و 38پالک -کوچه بوشهری-خیابان الله زار جنوبی-تهران: نمایندگی فروش

HIMEآماد برق سپهر LDelixi/(021-88842410)1 واحد 88پالک  (فرصت شمالی)خیابان طالقانی خیابان موسوی : دفتر مرکزیچین

Sشارین پارس ایرانیان P--(031-35720672) 67پالک-5انتهای خیابان-شهرک صنعتی جی-اصفهان:دفتر مرکزی

کنتورسه فاز دیجیتال  اتصال

  JAM 300  مستقیـم مدل 

کنتور تکفاز دیجیتال

  JAM 200  مدل 

کنتور تکفاز دیجیتال 

JAM 200A مدل 

کنتور تکفاز دیجیتال

IRANTECH12مدل 

کنتور تکفاز دیجیتال

MTF200F  مدل 

کنتور تکفاز دیجیتال

MTF301   (RS) مدل 

(021)(77613656-77686085) 9و7واحد-5طبقه - (629شماره)-250ساختمان - خیابان سعدی شمالی- تهران: دفتر مرکزی------ الکترو کاوه

(021-33936193) 22پالک - کوچه دهم - میدان ارزانتین خیابان بخارست - تهران : دفتر مرکزی------توان ره صنعت

9آپارتمان - طبقه سوم- 14شماره - خ فرصت- خ انقالب- تهران----−کاالی برق ایران

(021 -88100714)9و8ط سوم واحد  – جدید 6پ  –انتهای کوچه چهارم - خ بخارست –میدان آرژانتین  –تهران ------(پارس)شهاب توشه

(0251 -3242430) 2، خیابان ششم،واحد(بخارست)بلوار احمد قصیر ------ المپ نور

(024 -332221771) 11واحد -  جدید160شماره - کوچه عرفان –خ میرزای شیرازی - خ مطهری- تهران------نور افشان

(021-88100714) 1586714417کد پستی 4 واحد 16شماره  –کوچه عرفان  –تهران  خ مطهری خ میرزای شیرازی ------نور صرام پویا

3خیابان ارغون  –بلوار شهید بهشتی  –میدان تالش  –شهرک صنعتی شکوهیه - قم------تجهیزات انتقال برق شکوه

(02432221771-2) 45331-44131خ سهروردی کد پستی  –فاز سوم - شهرک صنعتی علی آباد –زنجان ----صدف گستر زنجان

(021-88652521) 7 واحد 2 طبقه 12تهران میدان ونک خیابان مالصدرا خ شاد بن بست باغ سرا پالک ----صنعتی درود کلید برق

(021-22772310) 12واحد  - 9پالک - خ بهرنگ - خ آقامیری - خ کالهدوز - خ شریعتی - تهران :دفتر مرکزی----بسپار سازه الوند

(026-45333259)سمت چپ- قطعه آخر- خیابان آذر شرقی- نظرآباد شهرک صنعتی سپهر- کرج:کارخانه----پلیمر عایق اسپادانا

(021-33921935)فروشگاه کاتوالکتریک - طبقه همکف- پاساژ نیروصنعت- کوچه بوشهری- خ الله زارجنوبی: نمایندگی فروش----سامانه نوین افرا

(021-65292199) 85شهریار خیابان مصطفی خمینی روبروی بانک پارسیان پ: دفتر مرکزی----تعادل نیروی سپهر

125
مقره سوزنی و بوشینگ 

ترانسفورماتور

123

المپ گازی 124

کلید گردان صنعتی 

122
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مقره کامپوزیتی 

*کششی/آویزی

B50کلید مینیاتوری 

و محافظ جان

B40کلید مینیاتوری 

و محافظ جان

کنتاکتور
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* نماییدمراجع  (لیست الکترونیکی سازندگان)جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت توزیع استان 

- شرکت های سازنده کابل  بایستی دارای تاییدیه توانیر با تاریخ معتبر باشند *



98/03/31:  تاریخ اعتبار

ردیف
حوزه فعالیت

(نام تجهیز) 
نام شرکت

تاییدیه

 توانیر

مدل یا مشخصه تجهیز 

عالمت تجاری/ اصلی

کشور /نام شرکت

ارائه دهنده )

(نمایندگی و تجهیز 

آدرس و تلفن شعب

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

تامین کنندگان تایید صــالحیت شده / لیست سازندگان 

CIT24  نیروترانس

1 MO F

--
(021-88652521) 7 واحد 2 طبقه 12تهران میدان ونک خیابان مالصدرا خ شاد بن بست باغ سرا پالک ----صنعتی درود کلید برق

E2-79(071-37175252)قطعه - منطقه ویژه اقتصادی شیراز: کارخانه---- سامانه نوین افرا

(026-45333259)سمت چپ- قطعه آخر- خیابان آذر شرقی- نظرآباد شهرک صنعتی سپهر- کرج:کارخانه----پلیمر عایق اسپادانا

(021-22772310) 12واحد  - 9پالک - خ بهرنگ - خ آقامیری - خ کالهدوز - خ شریعتی - تهران :دفتر مرکزی----بسپار سازه الوند

(021-56233532) 5پ- 4خیابان گل افشان - بلوار دشستان -بعد از نخلستان- شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بهارستان :کارخانه----برق صنعت ساالر

(021-46893658) 92قطعه - خیابان یاس- خیابان ایرانیان- منطقه صنعتی زرین دشت- هفت جوی -جاده کرج شهریار: دفتر مرکزی---- یراق گستر آکام

(02188614984-8) 3واحد-10پالک -کوچه بهاردوم-خیابان شیرازجنوبی-خیابان مالصدرا-میدان ونک-تهران: دفتر مرکزی---- تجهیزات برق بهین تجربه

(021-46892499) 32هفت جوی بوستان دوم پالک-تهران شهر قدس : دفتر مرکزی----یراق صنعت سپاهان افرا

(021-88406802) 32واحد-طبقه اول-355پالک-مقابل پمپ بنزین -سهروردی شمالی-تهران: دفتر مرکزی----ارتباطات پارسیان تجهیز

(021-88406802) 32واحد-طبقه اول-355پالک-مقابل پمپ بنزین -سهروردی شمالی-تهران: دفتر مرکزی----ارتباطات پارسیان تجهیز

(021)(65421620،21612،21624،21631)246، پالک 10 و 9تهران، شهرک صنعتی صفادشت، بلوار اردیبهشت، بین خیابان :کارخانه----توان پارس کوثر آریا

(88537807) 20 واحد 5تهران خ مطهری خ سهروردی شمالی کوچه زمانی ساختمان ایلیا طبقه : دفتر مرکزی----یراق آوران نیرو دی

(021-46893883) 143 واحد d2 بلوک 3اکباتان فاز : دفتر مرکزی ------آریا قدرت آسیا

(02188614984-8) 3واحد-10پالک -کوچه بهاردوم-خیابان شیرازجنوبی-خیابان مالصدرا-میدان ونک-تهران: دفتر مرکزی---- تجهیزات برق بهین تجربه

(021-46893658) 92قطعه - خیابان یاس- خیابان ایرانیان- منطقه صنعتی زرین دشت- هفت جوی -جاده کرج شهریار: دفتر مرکزی---- یراق گستر آکام

(021-46892499) 32هفت جوی بوستان دوم پالک-تهران شهر قدس : دفتر مرکزی----یراق صنعت سپاهان افرا

(021-88406802) 32واحد-طبقه اول-355پالک-مقابل پمپ بنزین -سهروردی شمالی-تهران: دفتر مرکزی----ارتباطات پارسیان تجهیز

(021-65421620،21612،21624،21631)246، پالک 10 و 9تهران، شهرک صنعتی صفادشت، بلوار اردیبهشت، بین خیابان :کارخانه----توان پارس کوثر آریا

(88537807) 20 واحد 5تهران خ مطهری خ سهروردی شمالی کوچه زمانی ساختمان ایلیا طبقه : دفتر مرکزی----یراق آوران نیرو دی

(021-56233532) 5پ- 4خیابان گل افشان - بلوار دشستان -بعد از نخلستان- شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بهارستان :کارخانه----برق صنعت ساالر

(021-56233532) 5پ- 4خیابان گل افشان - بلوار دشستان -بعد از نخلستان- شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بهارستان :کارخانه

(02144030051-2) 6 واحد 58 پالک 7بلوارمرزداران خ ناهید کوچه گلستان : دفتر مرکزی

(02188614984-8) 3واحد-10پالک -کوچه بهاردوم-خیابان شیرازجنوبی-خیابان مالصدرا-میدان ونک-تهران: دفتر مرکزی------ تجهیزات برق بهین تجربه

(021-65421620،21612،21624،21631)246، پالک 10 و 9تهران، شهرک صنعتی صفادشت، بلوار اردیبهشت، بین خیابان :کارخانه----توان پارس کوثر آریا

(033-45838322)گروه صنعتی پارسه _بعدازنگین بار روبه روی صلصال سنگ سپاهان_خیابان شمس تبریزی_منطقه صنعتی دولت آباد:کارخانه----دنیای برق پارسه

(021-66593153) 179 واحد 11 طبقه Cبلوک  (کاوه)مجتمع برجساز- روبروی دانشکده دامپزشکی - خیابان آزادی - تهران: کارخانه------ قوی ساز نیرو

(021-46893658) 92قطعه - خیابان یاس- خیابان ایرانیان- منطقه صنعتی زرین دشت- هفت جوی -جاده کرج شهریار: دفتر مرکزی------ یراق گستر آکام

(021-46892499) 32هفت جوی بوستان دوم پالک-تهران شهر قدس : دفتر مرکزی------یراق صنعت سپاهان افرا

(02188614984-8) 3واحد-10پالک -کوچه بهاردوم-خیابان شیرازجنوبی-خیابان مالصدرا-میدان ونک-تهران: دفتر مرکزی----تجهیزات برق بهین تجربه

(026)(34763228،3216،3218،3152)-8کرج،کمالشهر،بلوار شورا،انتهای خیابان رباط ماشین،خیابان کمالزاده،پالک: کارخانه------مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل

(021-66593153) 179 واحد 11 طبقه Cبلوک  (کاوه)مجتمع برجساز- روبروی دانشکده دامپزشکی - خیابان آزادی - تهران: کارخانه------ قوی ساز نیرو

(021-88406802) 32واحد-طبقه اول-355پالک-مقابل پمپ بنزین -سهروردی شمالی-تهران: دفتر مرکزی----ارتباطات پارسیان تجهیز

(021-56233532) 5پ- 4خیابان گل افشان - بلوار دشستان -بعد از نخلستان- شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بهارستان :کارخانه----برق صنعت ساالر

(02188614984-8) 3واحد-10پالک -کوچه بهاردوم-خیابان شیرازجنوبی-خیابان مالصدرا-میدان ونک-تهران: دفتر مرکزی---- تجهیزات برق بهین تجربه

(033-45838322)گروه صنعتی پارسه _بعدازنگین بار روبه روی صلصال سنگ سپاهان_خیابان شمس تبریزی_منطقه صنعتی دولت آباد:کارخانه----دنیای برق پارسه

(021-56155165)641تهران اسالمشهر روبروی بوستان امیرکبیر پالک :دفتر مرکزی----هادی برق کوثر

(021-46893658) 92قطعه - خیابان یاس- خیابان ایرانیان- منطقه صنعتی زرین دشت- هفت جوی -جاده کرج شهریار: دفتر مرکزی---- یراق گستر آکام

(021-46892499) 32هفت جوی بوستان دوم پالک-تهران شهر قدس : دفتر مرکزی----یراق صنعت سپاهان افرا

(02188614984-8) 3واحد-10پالک -کوچه بهاردوم-خیابان شیرازجنوبی-خیابان مالصدرا-میدان ونک-تهران: دفتر مرکزی---- تجهیزات برق بهین تجربه

(026)(34763228،3216،3218،3152)-8کرج،کمالشهر،بلوار شورا،انتهای خیابان رباط ماشین،خیابان کمالزاده،پالک: کارخانه----مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل

(026-36670291) 40پالک .  غربی 5خیابان . شهرک صنعتی سیمین دشت . سه راه انبار نفت . کرج :کارخانه----نگین پروژه پاسارگاد

(021-56233532) 5پ- 4خیابان گل افشان - بلوار دشستان -بعد از نخلستان- شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بهارستان :کارخانه----برق صنعت ساالر

(033-45838322)گروه صنعتی پارسه _بعدازنگین بار روبه روی صلصال سنگ سپاهان_خیابان شمس تبریزی_منطقه صنعتی دولت آباد:کارخانه----دنیای برق پارسه

(88537807) 20 واحد 5تهران خ مطهری خ سهروردی شمالی کوچه زمانی ساختمان ایلیا طبقه : دفتر مرکزی----یراق آوران نیرو دی

(021-46893658) 92قطعه - خیابان یاس- خیابان ایرانیان- منطقه صنعتی زرین دشت- هفت جوی -جاده کرج شهریار: دفتر مرکزی---- یراق گستر آکام
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*مقره کامپوزیتی اتکایی

کانکتور ارتباط خط

در پوش انتهایی کابل 
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.میلی متر می باشد600حداقل فاصله خزشی برای مقره های در شبکه توزیع نیروی برق استان  * 
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پیچ و مهره
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سکوی ترانسفورماتور133

(راک)جلوبر 
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* نماییدمراجع  (لیست الکترونیکی سازندگان)جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت توزیع استان 

- شرکت های سازنده کابل  بایستی دارای تاییدیه توانیر با تاریخ معتبر باشند *



98/03/31:  تاریخ اعتبار

ردیف
حوزه فعالیت

(نام تجهیز) 
نام شرکت

تاییدیه

 توانیر

مدل یا مشخصه تجهیز 

عالمت تجاری/ اصلی

کشور /نام شرکت

ارائه دهنده )

(نمایندگی و تجهیز 

آدرس و تلفن شعب

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

تامین کنندگان تایید صــالحیت شده / لیست سازندگان 

CIT24  نیروترانس

1 MO F

--
(021-88406802) 32واحد-طبقه اول-355پالک-مقابل پمپ بنزین -سهروردی شمالی-تهران: دفتر مرکزی----ارتباطات پارسیان تجهیز

(021-56233532) 5پ- 4خیابان گل افشان - بلوار دشستان -بعد از نخلستان- شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بهارستان :کارخانه----برق صنعت ساالر

(02188614984-8) 3واحد-10پالک -کوچه بهاردوم-خیابان شیرازجنوبی-خیابان مالصدرا-میدان ونک-تهران: دفتر مرکزی---- تجهیزات برق بهین تجربه

(021-65421620،21612،21624،21631)246، پالک 10 و 9تهران، شهرک صنعتی صفادشت، بلوار اردیبهشت، بین خیابان :کارخانه----توان پارس کوثر آریا

(033-45838322)گروه صنعتی پارسه _بعدازنگین بار روبه روی صلصال سنگ سپاهان_خیابان شمس تبریزی_منطقه صنعتی دولت آباد:کارخانه----دنیای برق پارسه

(021-56155165)641تهران اسالمشهر روبروی بوستان امیرکبیر پالک :دفتر مرکزی----هادی برق کوثر

(021-46893658) 92قطعه - خیابان یاس- خیابان ایرانیان- منطقه صنعتی زرین دشت- هفت جوی -جاده کرج شهریار: دفتر مرکزی---- یراق گستر آکام

(021-46892499) 32هفت جوی بوستان دوم پالک-تهران شهر قدس : دفتر مرکزی----یراق صنعت سپاهان افرا

(88537807) 20 واحد 5تهران خ مطهری خ سهروردی شمالی کوچه زمانی ساختمان ایلیا طبقه : دفتر مرکزی----یراق آوران نیرو دی

(02188614984-8) 3واحد-10پالک -کوچه بهاردوم-خیابان شیرازجنوبی-خیابان مالصدرا-میدان ونک-تهران: دفتر مرکزی---- تجهیزات برق بهین تجربه

(026)(34763152،3228،3218،3216،3157،3156) 8پالک-خ کمالزاده-انتهای خ رباط ماشین-بلوار شورا-کمالشهر-کرج : دفتر مرکزی----مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل

(026-36670291) 40پالک .  غربی 5خیابان . شهرک صنعتی سیمین دشت . سه راه انبار نفت . کرج :کارخانه----نگین پروژه پاسارگاد

(02188614984-8) 3واحد-10پالک -کوچه بهاردوم-خیابان شیرازجنوبی-خیابان مالصدرا-میدان ونک-تهران: دفتر مرکزی------ تجهیزات برق بهین تجربه

(021-88672530)  1517616114 کد پستی 15خ یکم پ- خ گاندی- تهران------رهشاد الکتریک

(026-36670291) 40پالک .  غربی 5خیابان . شهرک صنعتی سیمین دشت . سه راه انبار نفت . کرج :کارخانه------نگین پروژه پاسارگاد

(026)(34763228،3216،3218،3152)-8کرج،کمالشهر،بلوار شورا،انتهای خیابان رباط ماشین،خیابان کمالزاده،پالک: کارخانه------مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل

(02188614984-8) 3واحد-10پالک -کوچه بهاردوم-خیابان شیرازجنوبی-خیابان مالصدرا-میدان ونک-تهران: دفتر مرکزی---- تجهیزات برق بهین تجربه

(021-66593153) 179 واحد 11 طبقه Cبلوک  (کاوه)مجتمع برجساز- روبروی دانشکده دامپزشکی - خیابان آزادی - تهران: کارخانه------ قوی ساز نیرو

(026)(34763228،3216،3218،3152)-8کرج،کمالشهر،بلوار شورا،انتهای خیابان رباط ماشین،خیابان کمالزاده،پالک: کارخانه----مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل

(026-36670291) 40پالک .  غربی 5خیابان . شهرک صنعتی سیمین دشت . سه راه انبار نفت . کرج :کارخانه----نگین پروژه پاسارگاد

(021-56233532) 5پ- 4خیابان گل افشان - بلوار دشستان -بعد از نخلستان- شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بهارستان :کارخانه------برق صنعت ساالر

(02188614984-8) 3واحد-10پالک -کوچه بهاردوم-خیابان شیرازجنوبی-خیابان مالصدرا-میدان ونک-تهران: دفتر مرکزی------ تجهیزات برق بهین تجربه

(021-65421620،21612،21624،21631)246، پالک 10 و 9تهران، شهرک صنعتی صفادشت، بلوار اردیبهشت، بین خیابان :کارخانه----توان پارس کوثر آریا

(033-45838322)گروه صنعتی پارسه _بعدازنگین بار روبه روی صلصال سنگ سپاهان_خیابان شمس تبریزی_منطقه صنعتی دولت آباد:کارخانه----دنیای برق پارسه

(021-66593153) 179 واحد 11 طبقه Cبلوک  (کاوه)مجتمع برجساز- روبروی دانشکده دامپزشکی - خیابان آزادی - تهران: کارخانه------ قوی ساز نیرو

(021-46892499) 32هفت جوی بوستان دوم پالک-تهران شهر قدس : دفتر مرکزی------یراق صنعت سپاهان افرا

(021-46893658) 92قطعه - خیابان یاس- خیابان ایرانیان- منطقه صنعتی زرین دشت- هفت جوی -جاده کرج شهریار: دفتر مرکزی------ یراق گستر آکام

(021-56233532) 5پ- 4خیابان گل افشان - بلوار دشستان -بعد از نخلستان- شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بهارستان :کارخانه------برق صنعت ساالر

(02188614984-8) 3واحد-10پالک -کوچه بهاردوم-خیابان شیرازجنوبی-خیابان مالصدرا-میدان ونک-تهران: دفتر مرکزی---- تجهیزات برق بهین تجربه

(021-65421620،21612،21624،21631)246، پالک 10 و 9تهران، شهرک صنعتی صفادشت، بلوار اردیبهشت، بین خیابان :کارخانه----توان پارس کوثر آریا

(033-45838322)گروه صنعتی پارسه _بعدازنگین بار روبه روی صلصال سنگ سپاهان_خیابان شمس تبریزی_منطقه صنعتی دولت آباد:کارخانه----دنیای برق پارسه

(021-66593153) 179 واحد 11 طبقه Cبلوک  (کاوه)مجتمع برجساز- روبروی دانشکده دامپزشکی - خیابان آزادی - تهران: کارخانه------ قوی ساز نیرو

(021-46893658) 92قطعه - خیابان یاس- خیابان ایرانیان- منطقه صنعتی زرین دشت- هفت جوی -جاده کرج شهریار: دفتر مرکزی------ یراق گستر آکام

(021-46892499) 32هفت جوی بوستان دوم پالک-تهران شهر قدس : دفتر مرکزی------یراق صنعت سپاهان افرا

(88537807) 20 واحد 5تهران خ مطهری خ سهروردی شمالی کوچه زمانی ساختمان ایلیا طبقه : دفتر مرکزی----یراق آوران نیرو دی

(021-77655293) 6 واحد19تهران نارمک خیابان جانبازان شرقی خیابان مداین شمالی کوچه شهید ابراهیمی پالک:دفتر مرکزی

(026-36707206) 10پالک - بن بست گلبادی - روبروی پمپ بنزین زهره - بعد از زیرگذر - ابتدای جاده محمدشهر - کرج :کارخانه

(02188544772-3) 3 طبقه 8 واحد 21 پالک 11خیابان میر عماد کوچه - خیابان مطهری -تهران : دفتر مرکزی------دانش اتصال کابل

(026-36670291) 40پالک .  غربی 5خیابان . شهرک صنعتی سیمین دشت . سه راه انبار نفت . کرج :کارخانه----نگین پروژه پاسارگاد
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انشعاب
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 یراق آالت سیم روکش دار142

کلمپ انشعاب خانگی139

-- ----  آراد کاوش پی

کلمپ آویز کابل خود نگهدار
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ناودانی راس تیری141
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کراس آرم136

23
* نماییدمراجع  (لیست الکترونیکی سازندگان)جهت اطالعات بیشتر به سایت شرکت توزیع استان 

- شرکت های سازنده کابل  بایستی دارای تاییدیه توانیر با تاریخ معتبر باشند *


