
  قم استان برق نیروي توزیع شرکت
  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

             )                31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/  سازندگان فهرست

   داراي تاییدیه از آزمایشگاه هاي معتبر  سازندگان فهرست      
  

  ١٨از  ١صفحھ 

 کتا
کد

چه
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 :
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I /
٣١
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١
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                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت 
  بازرگانی و فنی  کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )          31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  ١٨از  ٢صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

  : مقدمه
با کیفیت و استانداردتوسط پیمانکاران در اجراي پروژه ها نسبت به تهیه فهرست سازندگان با مشخصات پیوست  و نظارت بر خرید تجهیزاتبه منظور وحدت رویه  شرکت توزیع نیروي برق استان قم

 دسی و نظارت شرکت توزیع استان انجامبررسی توسط دفتر مهن ،پس از ارسال درخواست  هستند خودتولیدي  کاالي تایید متقاضی و ندارند قرار فهرست این در که سازندگانی .اقدام نموده است
  . و براي تاییدیه نهایی نتایج بررسی را به کمبته فنی و بازرگانی شرکت ارسال می نماید تا تصویب نهایی انجام پذیرد شده

وژه هاي سرمایه اي و بهره برداري، همچنین براي انجام مناقصه خرید تجهیزات، و یا انعقاد قرارداد با پیمانکاران کلید دردست براي پربا کیفیت و استاندارد به منظور خرید تجهیزات در این راستا 
می گیرد و همه پیمانکاران ملزم هستند روش اجرایی مدیریت، کنترل سنجش کیفیت عملکرد تجهیزات شبکه و آخرین ویرایش فهرست ذکر شده و آخرین فهرست ابالغی توانیر مد نظر قرار 

 .زه نصب داده خواهد شدد در شبکه استفاده نمایند از این فهرست انتخاب و قبل از نصب ناظر پروژه کنترل و اجاکاالهایی را که می خواهن

 در گردد می درج کاال وير بر که ها شرکت برخی مارك ضمناقابل ردیابی  فوق کاالي برداري بهره یا احداث زمان در تا را درج نمایند کاال روي بر )برند یا مارك( سازنده نام سازندگان می بایست

  . باشد و کنترل  رویت قابل پروژه ناظر توسط و شود حکمحل مناسب از کاال  در کننده تولید توسط و بوده مناسب ابعاد با بایستی مارك است شده درج لیست این مشخصه شناسه تجهیز
همکاران مناطق و ستاد ، ناظرین و پیمانکاران گزارش عیب مربوطه را به همراه مستندات فنی و ده شود الزم است درصورتیکه در تجهیزات فنی بکار رفته در پروژه هاي مورد اشاره نقص فنی مشاه

 .براي شرکت سازنده ابالغ گرددگزارش تشریحی عیب به دفتر مهندسی و نظارت ارسال تا متعاقبا پس از رسیدگی با ذکر مهلت زمانی معین جهت ارائه پاسخ فنی و یا رفع عیب 

 .شد خواهد اعالم نامه اي در سایت و لیست موردنظر طی سازندگان برخی شدن اضافه یا کم صورت در و باشد می 31/06/98 تا لیست این اعتبار مدت

 نمایند اقدام کلی خرید به نسبت ،سی و نظارتدندفتر مه توسط ،نمونه تایید از قبل چنانچه و هستند خود پروژه کاالي کل خرید به مجاز ،کاال نمونه تایید از پس محترم پیمانکاران :نکته

   .بود خواهد پیمانکار عهده به وارده زیان و ضرر مسئولیت و شده محسوب تخلف
زمایش داشته باشد شرکت توزیع نبوده و چنانچه نیاز به تست و آرافع مسئولیت پیمانکاران در استفاده از تجهیزات معیوب تهیه و بکار گیري اجناس از فهرست سازندگان مورد تایید  :نکته 

  .نیروي برق استان قم نسبت به انجام آزمایشات اقدام خواهد نمود
ده و ستفاده از نیروهاي توانمند و آموزش دیپیمانکاران محترم  توجه داشته باشند یکی از مسائل مهم در اجراي پروژه ها استفاده از دستورالعمل هاي نصب تجهیزات ، بهره برداري و ا :توصیه

   .ا کیفیت مناسب اجرا گرددمتعهد می باشد که شرکت توزیع نیروي برق استان قم انتظار دارد موارد ذکر شده توسط پیمانکاران محترم مد نظر قرار گیرد تا پروژه ها ب



                                                                                                                                                                
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

    کیلو ولت 20کابل  سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
یی شناسا
 تجهیز

 مشخصه عمومی
تاییدیه 
 معتبر

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

  ١٨از  ٣صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 

 یزدسیم و کابل 
  

KEMA ندارد 
 

یزد بلوار شهید مدرس خ امام حسین بعد از بیمارستان شهداي 
 کارگر

  تایید موقت تا 03538251200
 31/06/98 02538254865 

 کرمان و کاویان
  

KEMA ندارد 
  

پ  -ك هستی –باالتراز چهارراه  پارك وي  –ولیعصر  –تهران 
 -4و  3ط  -1

  تایید موقت تا  02122669500
 31/06/98 02122028427 

 سیم و کابل مغان

 

 
پژوهشگاه 

 نیرو
 ندارد

 
  5صنعتی شاهرود خیابان صنعت شاهرود شهرك 

  61تهران خیابان بهشتی نبش میر عماد ساختمان زمرد پالك 

  تایید موقت تا  02188752014
 31/06/98 02188757639 

    کیلو ولت 20خودنگهدار کابل  سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
تاییدیه 
 معتبر

شماره 
ه نام

گواهی 
 توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 سیم و کابل یزد
 

 KEMA ندارد  
خ امام حسین بعد از بیمارستان شهداي  -یزد بلوار شهید مدرس

 کارگر

  تایید موقت تا 03518251200
 31/06/98 03518254865  

  ندارد KEMA   کرمان و کاویان
پ  -ك هستی –باالتراز چهارراه  پارك وي  –ولیعصر  –تهران 

 -4و  3ط  -1

  تایید موقت تا 02122669500
 31/06/98 02122028427  

  سیم و کابل مغان
 

 
پژوهشگاه 

 نیرو
    ندارد

  شاهرود شهرك صنعتی شاهرود
   5ط 61ان زمرد پ تهران خیابان بهشتی نبش میر عماد ساختم

  تایید موقت تا  02188752014
 31/06/98 02188757639  



                                                                                                                                                               
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت 
  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي یعتوز شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/  سازندگان فهرست

  فیوز فشار ضعیف سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
تاییدیه 
 معتبر

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

  ١٨از  ٤صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

   فیوز صنعت مشهد
  

پژوهشگاه 
 نیرو

  ندارد
  عسکریه –جاده مشهد قوچان  18کیلومتر -مشهد

 45مشهد بلوار فردوسی خیابان ابن سینا شرقی شماره 
  تایید موقت تا 05137688380

 31/06/98 05137623580 

   ETI ایستا توان صنعت
پژوهشگاه 

  نیرو 
EPIL 

  ندارد
خ شنا سا پ  –روبروي پارك ملت  –خ ولیعصر  –تهران 

 3ط  – 34

  تایید موقت تا 02122028028
 31/06/98 02122055765  

  فیوز المان سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز
 عمومی مشخصه

تاییدیه 
 معتبر

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 آرانیرو سپاهان
  

 
شهید 

 عباس پور
 -161پ -خ یکم –شهر صنعتی جی  –اصفهان   ندارد

  تایید موقت تا 6-03135722233
 31/06/98 03135722233 

   آرمان نیرو سپاهان
شهید 

  عباس پور
  73اصفهان خیابان فروغی کوچه امیر کبیر پالك     ندارد

  تایید موقت تا  03133351935
 31/06/98   03133351935  



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/  سازندگان فهرست

  برقگیر  سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 

 تجهیزشناسایی 
 مشخصه عمومی

تاییدیه 
 معتبر

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 

  ١٨از  ٥صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :
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I /
٣١

/٠
١

 

 برقگیر پارس
  ICPE ندارد  

خیابان  –شهرك محمود آباد  –) مقابل پاالیشگاه ( جاده تهران  –اصفهان 
  سمت چپ –چهار راه اول  – 20

33804160-031  
33804427-031 

  تایید موقت تا
 31/06/98 

33804393-031 

پژوهشگاه     برقگیر توس
 نیرو

  ندارد
قطعه  -خ دهم -فاز یک بلوار تالش شمالی -شهرك صنعتی توس -مشهد

  9185113111کد پستی  - 497
  تایید موقت تا  6-5413014-0511

 31/06/98 6-5413014-0511  

پژوهشگاه    برقگیر پایا
 نیرو

  تایید موقت تا  0313441277071  35پالك -)20(اصفهان شهرك صنعتی دولت آباد خیابان دکتر حسابی    ندارد
 31/06/98 02189774488  

پژوهشگاه     تدبیر مولد تابان
 نیرو

  تایید موقت تا  02144824299  18تهران سردار جنگل شهید کریمی پالك    ندارد
 31/06/98 02144824966  



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  خازن فشار ضعیف و خازن روشنایی سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 

 شناسایی تجهیز
 مشخصه عمومی

تاییدیه 
 معتبر

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 حاتتوضی
 شماره نمابر

 

  ١٨از  ٦صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 ١ 

  ندارد FRAKO   EPIL فراکوه
تهران میدان ونک خیابان مالصدرا خیابان شسیخ بهایی شمالی خیابان کولیوند بن 

 بلوار ابریشم بلوار نارون 3یزد شهرك صنعتی خضر آباد فاز    5بست شبنم پالك 

  تاتایید موقت  20-02188618316
 31/06/98 02188618238  

  2واحد  22پالك -ابتداي خیابان الوند-تهران میدان آرژانتین    ندارد LIFASA   CESI لیفاسا
  تایید موقت تا  5-02188192643

 31/06/98 5-02188192643  

  PKC پرتو خازن
PKC 

آزمایشگاه (
  )همکار توانیر

   ندارد
شهرك صنعتی صفا دشت  –اشتهاردجاده شهریار به  20کیلومتر

 بلوارفروردین انتهاي خیابان هفتم شرقیانتهاي خیابان

02188882956-8  
  تایید موقت تا 09122057468

 31/06/98 
02188882959  



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  سکسیونر سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
خصه مش

شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
تاییدیه 
 معتبر

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

  
    

  ١٨از  ٧صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 پارس تابلو
  

 ادي نبش خیابان پنجمساوه شهر صنعتی کاوه خیابان آز  ندارد EPIL  فرانسه/ سکسیونر داخلی قابل قطع زیر بار گازي آلستوم
  تایید موقت تا 3-08642342582

 31/06/98 08642342031  

 پارس سویچ
  

  تایید موقت تا 024-33790712-4  جاده تهران 5زنجان کیلومتر   ندارد CESI  سوئد ABB سکسیونر هوایی خشک و گازي
 31/06/98 33790711-024  

 آسیا بهین برق

  

  فنالند/ ABB OYقابل قطع زیر بار گازي سکسیونر داخلی
ABB/فنالندNXBسکسیونر هوایی گازي 

R800  وسکسیونر هوایی خشکABB /استرالیا R800 خشک  

پژوهشگاه 
 نیرو

   ندارد

نرسیده به  -بلوار اشرفی اصفهانی -فلکه دوم صادقیه -تهران
کد پستی -2پ  -30پل حکیم نبش گلستان 

1473686353 

  د موقت تاتایی 3-02144000520
 31/06/98 02144094160  

 آذر کلید
  

  ایتالیا/SAREL سکسیونر داخلی قابل قطع زیر بار گازي
  ایتالیا/SAREL سکسیونر هوایی خشک و گازي

پژوهشگاه 
 نیرو

 ندارد
 

خ  –جنب هتل تهران  –ابتداي خیابان مطهري  –تهران 
  1596934514کد پستی  – 3واحد  – 6پ  –منصور 

  تایید موقت تا 50-02188727148
 31/06/98 02188714563 

  ایران سویچ
  

و PL241C فنالند /سکسیونر هوایی خشک و گازیاشترونبرگ 
CG خشک  EPIL ندارد  

جنب پمپ  -جاده مخصوص کرج 11کیلومتر –تهران 
 13145-1653کد پستی  - بنزین

  تایید موقت تا 9-02144905578
 31/06/98 02144905576  



                                                                                                                                                              
                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

جاده تهران 5زنجان کیلومتر   
  تایید موقت تا  4-33790712-024

 31/06/98 33790711-024 

جنب پمپ  -جاده مخصوص کرج 11کیلومتر
 13145-1653کد پستی  - بنزین

  تایید موقت تا  2-02144905571
 31/06/98 02144905576 

خ  –جنب هتل تهران  –ابتداي خیابان مطهري 
   3واحد  – 6پ  –منصور 

  تایید موقت تا  50-02188727148
 31/06/98 02188714563 

 17واحد  7خیابان قائم مقام کوچه بیستم پالك 

02188313346  
  تایید موقت تا 02188312012

 31/06/98 
 02188313669  

                                                                                                                            
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانی و فنیکمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

  دژنکتور سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
تاییدیه 
 معتبر

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

  

  ١٨از  ٨صفحھ 

  ندارد   SF6 CESI )ایران(دژنکتور 

  آلمان/ (SIEMENS)(دژنکتور خالء
EPLI  ندارد   

کیلومتر –تهران 

 )ایتالیا/ SAREL(دژنکتور خالء
CESI  ندارد  

ابتداي خیابان مطهري  –تهران 

 )کره جنوبی/ هیونداي (HVS(دژنکتور خالء
KERI   ندارد  

خیابان قائم مقام کوچه بیستم پالك 

/  سازندگان فهرست

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

  پارس سوئیچ
 

 ایران سوئیچ
 

دژنکتور خالء

 آذر کلید
 

دژنکتور خالء

دژنکتور خالء آریان نیرو راي



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/  سازندگان ستفهر

  چراغهاي خیابانی  سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
تاییدیه 
 معتبر

شماره نامه 
 وانیرگواهی ت

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

  ١٨از  ٩صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 گلنور
  

پژوهشگاه 
 نیرو

 ندارد
  

اشتر جان انتهاي  شهرك صنعتی -اتوبان ذوب آهن –اصفهان 
  218پالك  5خیابان

 -طبقه سوم -مجتمع تجاري زاینده رود -خیابان فردوسی -اصفهان
 124شماره 

03137582080 
  تایید موقت تا 03132201157

 31/06/98 

03132203535  

 شب فروز
  EPIL ندارد 

 
 129و127بین آزادي  –بزرگراه آسیایی  2کیلومتر  -مشهد 

  تایید موقت تا 02188873303
 31/06/98 02188873304  

   اصفهان آلومین
EPIL ندارد  

اصفهان شهرك صنعتی مورچه خورت ، فاز یک ، خیابان ابوریحان 
 220چهارم، پالك 

45642355-031  
  تایید موقت تا 45642699-031

 31/06/98 
45642655-031  



                                                                                                                                                              
                             

                   )          31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

  توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 - 5ط  42خ ولیعصر روبروي پارك ملت ناهید غربی پ 
  1967756873کدپستی 

 ارومیه بلوار خاتم االنبیا بلوار بسیج جنب ساختمان اداره گذر نامه

02123543000  
  تایید موقت تا 04412780009

 31/06/98 02122036600  
04412773380  

 نبش بلوار دوم به سوم -همدان شهرك صنعتی بوعلی همدان
  تایید موقت تا 7-08114383601

 31/06/98 08114383538  

    

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

   5ط  42رك ملت ناهید غربی پ پا خ ولیعصر روبروي
ارومیه بلوار خاتم االنبیا بلوار بسیج جنب ساختمان اداره گذر 

 نامه

02123543000  
  تایید موقت تا 04412780009

 31/06/98 
02122036600  

اسپین بلوار قزوینی ابتداي خیابان قزوین شهرك صنعتی ک
  نظامی 

  تایید موقت تا  02832848511
 31/06/98 02832848512  

ك  -ك موحدي فرد  -خ ابوسعید -خ ولیعصر 
 2223071100کدپستی  - 12شماره  -مجتبی شرقی 

  د موقت تاتایی 02155380937
 31/06/98  02155395806  

پ  -جنب بانک اقتصاد نوین –خ فردوسی 
 8144853914کد پستی  - 147

  تایید موقت تا 03132222451
 31/06/98  03132231485  

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

  باالست سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
تاییدیه 
 معتبر

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

  ١٨از  ١٠صفحھ 

مپ بخار سدیم همراه با ورق هسته سلیس براي چراغ هاي با ال
 دار

پژوهشگاه 
 نیرو

 ندارد
 

خ ولیعصر روبروي پارك ملت ناهید غربی پ  - تهران 

ارومیه بلوار خاتم االنبیا بلوار بسیج جنب ساختمان اداره گذر نامه

براي چراغ هاي با المپ بخار سدیم همراه با ورق هسته سلیس 
 دار

پژوهشگاه 
 نیرو

 ندارد
  

همدان شهرك صنعتی بوعلی همدان

    ایگنایتور سازندگان فهرست    

 مشخصه عمومی
تاییدیه 
 معتبر

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

 ایگنایتور سه سیمه
پژوهشگاه 

 نیرو
  ندارد

خ ولیعصر روبروي - تهران 
ارومیه بلوار خاتم االنبیا بلوار بسیج جنب ساختمان اداره گذر 

 ایگنایتور سه سیمه
پژوهشگاه 

 نیرو
  ندارد

قزوین شهرك صنعتی ک

 ایگنایتور سه سیمه
پژوهشگاه 

 نیرو
  ندارد

خ ولیعصر  - تهران 
مجتبی شرقی 

 ایگنایتور سه سیمه
شهید 

 عباس پور
  ندارد

خ فردوسی  –اصفهان 
147

/  سازندگان فهرست

 نام سازنده 
مشخصه 

 شناسایی تجهیز

  

 راما الکتریک

 

براي چراغ هاي با ال

 همدان ترانس
 

براي چراغ هاي با المپ بخار سدیم همراه با ورق هسته سلیس 

  

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز

 راما الکتریک
 

اوژن الکترونیک 
 آزما

O Jan 
electronic 

  بهنوران افروز

 آتشکارالکترونیک
 

 

 



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/  سازندگان فهرست

  المپ ها سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 

 شناسایی تجهیز
 مشخصه عمومی

تاییدیه 
 معتبر

شماره نامه 
 گواهی توانیر

انقضا  تاریخ
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

  توضیحات
 شماره نمابر

  

  ١٨از  ١١صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 نور صرام پویا
 

 

شهید 
 عباس پور

 ندارد
  

 - کوچه عرفان  -خ میرزاي شیرازي  -خ مطهري  - تهران 
 1586714417کدپستی  - 4واحد  - 16شماره 

02188100714  
  تایید موقت تا 02188707337

 31/06/98 
02188711985  

 شایان برق اراك

  
  

پژوهشگاه 
 نیرو

  ندارد
خیابان  –)خیرآباد( 3شهرك صنعتی شماره  –اراك 

  گروه صنعتی شایان برق –مبتکران 

  تایید موقت تا  9-3553248-0863
 31/06/98 08633553248  

   المپ نور
  

پژوهشگاه 
  نیرو

  ساوه، شهرك صنعتی کاوه ، خیابان ازادي ، خیابان پنجم    ندارد
08642343211  
  تایید موقت تا  02122290603

 31/06/98 
08642342656  

   

  سازندگان تجهیزات سیستم زمین فهرست   

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
تاییدیه 
 معتبر

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 
گواهی 
 توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  ندارد پژوهشگاه نیرو    تجهیزات سیستم زمین
ا خیابان دماوند خیابان آیت جنب بانک اقتصاد نوین پ تهر

 4واحد  581

  تایید موقت تا 02177940716
 31/06/98 02177953528  

   ندارد پژوهشگاه نیرو  PTS  پارسیان تراش صنعت
شهرك صنعتی عباس آباد خیابان کوشاوران  -پاکدشت -تهران

  2591پالك  16کوي 
  تا تایید موقت  6-02136426234

 31/06/98  02136426234  



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي عتوزی شرکت  
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

        )                     31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/  سازندگان فهرست

  پایه بتونی و سکوي بتنی سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز
 مشخصه عمومی

تاییدیه 
 معتبر

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

  توضیحات
 شماره نمابر

  

  ١٨از  ١٢صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

شرکت مهندسی 
  زرکشان 

 
پژوهشگاه 

 نیرو
  ندارد

 2کرج جاده مالرد کانال آب فردیس دست چپ انتهاي فاز
 اندیشه جنب کیاتل

  تایید موقت تا  02636570138
 31/06/98 02636570344  

 کوشش برق اصفهان
  

آزمایشگاه   
  ندارد  همکار

جنب نیروگاه  -خ نیروگاه -اتوبان ذوب آهن  -اصفهان 
  3441153333کد پستی  -اصفهان

  تایید موقت تا  03137882219
 31/06/98 03137882202  

 تیر سازان سدید اصفهان
  

آزمایشگاه   
  خیابان هشتم فاز دوم-شهرك صنعتی سگزي -اصفهان    ندارد  همکار

03145838322  
  تایید موقت تا  09131184465

 31/06/98 
03145838323  

تاژه صنعت گستر 
پژوهشگاه      سنگسر

 1 طبقه معلم خدماتی تجاري ساختمان-بلوارمعلم-سمنان    ندارد  نیرو
   واحد

  تایید موقت تا  02333350291
 31/06/98 02333350292  

آلفا (آلفا صنعت پارس
)بتن  

  

 
آزمایشگاه 

 9شمس آباد  بلوار گلستان گلشن  تهران شهرك صنعتی  ندارد  همکار
  تایید موقت تا 2-02156232021

 31/06/98 02156231474  

   ارکان پایه بتون
آزمایشگاه 

  ندارد  همکار
 -بلوارآیت اهللا خامنه اي  -شهرك صنعتی شکوهیه قم 

 3738113744کدپستی  -34پ  -10میناي 
  تایید موقت تا 02533342487

 31/06/98 02533342486  



                                                                                                                                                               
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت 
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/  سازندگان فهرست

  )فیوزکات اوت و برقگیر ،، مقرهبوشینگ (کاور انواع سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز
 یمشخصه عموم

تاییدیه 
 معتبر

شماره نامه 
گواهی 
 توانیر

تاریخ انقضا 
گواهی 
 توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

  ١٨از  ١٣صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

   کیان بسپار سپاهان
 

 
پژوهشگاه 

54پ  4فرعی  4اصفهان شهرك صنعتی جی خیابان      ندارد  نیرو  
 5722236-0313   تایید موقت تا 

 31/06/98 03135722236  

  کیمیا  پندار بد مهر
   )پایا بسپار قدیم(

 
 

پژوهشگاه 
    ندارد  نیرو

شتاق دوم ابتداي ارغوانیه کوي اصفهان انتهاي خیابان م 
8158313454کد پستی  2سپاهان پ   

  تایید موقت تا 03135315391-3 
 31/06/98  03135315390 

ابتکار توسعه توس 
آزمایشگاه  یقه کابل مشترکین E.STO رعد

 همکار
  ندارد

  
05136911000 

 05136905131 

  

  فهرست سازندگان باس داکت

 نام سازنده 
شناسایی  مشخصه

 تجهیز
 مشخصه عمومی

تاییدیه 
 معتبر

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 
گواهی 
 توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

 ژیتال
 

 EPIL ندارد  

 – 6شماره  –کوي باغ سرا  –خ شاد  –خ مال صدرا  –تهران 
  14357کد پستی  – 4ط 

 5شهرك صنعتی کاوه بلوار آزادي خیابان ساوه 

72 -02188880967  
  تایید موقت تا 6-08642343845

 31/06/98 02188880940  
08642342602 



                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت
  انیبازرگ و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/  سازندگان فهرست

  انواع مفصل سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز
 مشخصه عمومی

تاییدیه 
 معتبر

شماره نامه 
گواهی 
 توانیر

تاریخ انقضا 
گواهی 
 توانیر

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

  

  ١٨از  ١٤صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 آرین مفصل

 

Hongshang  /چین KEMA ندارد  
پل کفش ملی جاده  –جاده قدیم تهران کرج  17کیلومتر 
 112شهرك صنعتی زاگرس خ صنعت پالك  -شهریار

02146879950  
  تایید موقت تا 02144439531

 31/06/98 
02144439568  

CTL CTL  پارس مفصل آسیا انگلستان/   FGH ندارد  

ط دوم  -19شماره  -خ مشاهیر -خ قایم مقام فراهانی -تهران
  1589944416کد پستی  -شمالی

  20قزوین شهرك صنعتی خرمدشت خیابان اصلی کوچه 

6-02188342503  
  موقت تا تایید

 31/06/98 02188307565  

  ندارد KEMA چین/  CKC Hongshang چسب کار
 -14پ -خ هفتم غربی –خ اتحاد  –جاده دماوند  –تهران 

 1658735711کدپستی 

02177338365  
  تایید موقت تا 02177339630

 31/06/98 
02177326833  

  
  ثبات سازندگان فهرست  

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز
تاییدیه   مشخصه عمومی

 معتبر

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

  توضیحات
 شماره نمابر

 زایلوگ
 

 
پژوهشگاه 

 نیرو
  ندارد

روبروي  -بین باغ گلستان وچهارراه شریعتی-خ امام-تبریز
 طبقه دوم -ساختمان تجاري گلستان - یانتعاونی فرهنگ

  تایید موقت تا 4-04135538103
 31/06/98 04135533738  

 مشهد تدبیر
 

W106 
پژوهشگاه 

 نیرو
  ندارد

بین خ  -بلوار جالل آل احمد –بلوار وکیل آباد  –مشهد 
 913753381کدپستی  - 147پ  -و معلم 25

  تایید موقت تا 05136068499
 31/06/98 05136070058  



                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

 وضیحاتت شماره تلفن  آدرس کارخانه 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

شهر صنعتی هالل روبروي  –آران بیدگل  –کاشان 
  ساختمان مخابرات

 11تهران خیابان مطهري خیابان میرعماد کوچه 
  8غربی طبقه سوم واحد  21پالك 

03622760734  
  تایید موقت تا  3-02188544772

 31/06/98 
02188546650  

شهرك صنعتی سیمین دشت خ پنجم البرز ، کرج ،
 یغرب

02636670291 

  تایید موقت تا
 31/06/98 02636670291  

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

  توضیحات
 شماره نمابر

 باالتر از چهار راه طالقانی هران،خیابان شهید سپهبد قرنی
 ، طبقه سوم،108پالك 

از  تایید موقت 02188901060
  تا  1/7/97تاریخ 
1/7/98 02188801898  

.یردمقرر شد بمدت یکسال بصورت آزمایشی در پروژه ها استفاده شود و مجددا عملکرد این تجهیز در کمیته فنی و بازرگانی مورد ارزیابی قرار گ

                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت هیزاتتج خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/ 

  انواع یراق آالت سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
تاییدیه 
 معتبر

شماره نامه 
گواهی 
 توانیر

تاریخ انقضا 
گواهی 
 توانیر

  ١٨از  ١٥صفحھ 

  کلمپ دوپیچه بی متال
پژوهشگاه 

 نیرو
   ندارد

کاشان 

تهران خیابان مطهري خیابان میرعماد کوچه 

  کانکتور هات الین کابل روکش دار فشار متوسط
  کانکتور پارلل گرو کابل روکش دار فشار متوسط

تست  دعدم تایی(کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف
  )کششی

پژوهشگاه 
 نیرو

البرز ، کرج ،   ندارد

  
  اینورتر سازندگان فهرست  

 مشخصه عمومی
تاییدیه 
 معتبر

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

 Growatt  Bureauاینورتر 
Veritas 

  ندارد
هران،خیابان شهید سپهبد قرنیت

مقرر شد بمدت یکسال بصورت آزمایشی در پروژه ها استفاده شود و مجددا عملکرد این تجهیز در کمیته فنی و بازرگانی مورد ارزیابی قرار گ 6095نیروي برق استان قم طی نامه به شماره 

/  سازندگان فهرست

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز

  

 دانش اتصال کابل
  

  پاسارگاد پاسارگاد

کانکتور هات الین کابل روکش دار فشار متوسط
کانکتور پارلل گرو کابل روکش دار فشار متوسط

کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز

آینده سازان سیاره 
×××سبز  

 

 
نیروي برق استان قم طی نامه به شماره پیرو تصمیم کمیته جلب مشارکت شرکت توزیع  *** 



                             

                           )  31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

  آمپر 1000

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

پ  ك1طبقه  104تهران خیابان قائم مقام فراهانی پ 
15859956  

  تایید موقت تا  02188307893
 31/06/98 02188827350  

ابتداي خیابان فتحی  -چهار راه مطهري  -خ ولیعصر
  13واحد  3پالك  -شقاقی 

  تایید موقت تا  1-88709890-021
 31/06/98 88709484-021  

 17واحد  7خیابان قائم مقام کوچه بیستم پالك 
  تایید موقت تا 02188313346

 31/06/98 02188313669  
فرصت (خیابان شهید موسوي  - خیابان طالقانی

 1واحد  -88پالك - ) شمالی
  تایید موقت تا  02188842410

 31/06/98 02188320923  

                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/ 

1000انواع کلید اتوماتیک باالي  سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
تاییدیه 
 معتبر

شماره نامه 
گواهی 
 توانیر

تاریخ انقضا 
گواهی 
 توانیر

  ١٨از  ١٦صفحھ 

TERASAKI ژاپن  KEMA   
تهران خیابان قائم مقام فراهانی پ 

LS KEMA   
خ ولیعصر- تهران 

Hyundai  KEMA     خیابان قائم مقام کوچه بیستم پالك

Himel  KEMA   
خیابان طالقانی -تهران

/  سازندگان فهرست

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز

  

   نیکسان الکتریک

 پارس نیرو سان
 

 آریان نیرو راي
  

  آماد برق سپهر
 

 
 
 
 



                             

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق 

 توضیحات شماره تلفن  آدرس کارخانه 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 -انتهاي خیابان یکم  -شهرك صنعتی جی  - 
161پالك  -فرعی چهارم   

تاییدیه موقت تا  03135722233-6
31/06/98 

 03135722233-6 

خیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه :دفتر مرکزي 
       6، واحد7دشتستان سوم، پالك ارشاد، 

 جاده شیراز، بعد از پل راه آهن،  7کیلومتر اصفهان : 

تاییدیه موقت تا  02122867919
31/06/98 

03136540799 

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

  توضیحات
 شماره نمابر

کوچه –خیابان اورامان–خیابان استاد مطهري
  43پالك –زاهدان

02188822601 
تاییدیه موقت تا 

31/06/98  02188834851  

کرج، کمالشهر، شهرك صنعتی بهارستان، خیابان 
  86گلستان پنجم، پالك 

تاییدیه موقت تا   02634760630
31/06/98  

                                                     قم استان برق نیروي توزیع شرکت
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

 نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/ 

  انواع کات اوت  ازندگانس فهرست      

 مشخصه عمومی
تاییدیه 
 معتبر

شماره نامه 
گواهی 
 توانیر

تاریخ انقضا 
گواهی 
 توانیر

  ١٨از  ١٧صفحھ 

  
 دارد

  
-اصفهان 

 
 دارد

  

دفتر مرکزي 
ارشاد، 

: کارخانه

  نشانگر خطا سازندگان فهرست

تاییدیه   مشخصه عمومی
 معتبر

شماره 
نامه 

گواهی 
 نیرتوا

تاریخ 
انقضا 

گواهی 
 توانیر

      مدل)Fault Indicator(  هوایی خطاي
  FIYAP و مدل  FIYAP100  

مدل  )Fault Indicator( نشان دهنده خطاي هوایی 
FIYAP100 ان پویاشرکت یراق آور  

 دارد
  

خیابان استاد مطهري–تهران

     دارد نشانگر خطاي زمینی اشنایدر الکتریک
کرج، کمالشهر، شهرك صنعتی بهارستان، خیابان     

/  سازندگان فهرست

 نام سازنده 
مشخصه 

 شناسایی تجهیز

  

   آرا نیرو سپاهان
 

  نیرو کلید پارس
 

 
 
 

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز

  پویا آوران یراق
 

خطاي دهنده نشان
150

نشان دهنده خطاي هوایی 
100

نشانگر خطاي زمینی اشنایدر الکتریک   شرکت تابش تابلو

 
 



                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98 تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/  سازندگان فهرست

        
  

  ١٨از  ١٨صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 
 
 
 
 

 : لیست در مندرج محترم تولیدکنندگان و سازندگان کلیه توجه قابل

 در مهندسی و نظارت دفتر به مکتوب صورت به را خود تماس تلفن ، بعدي لیست در تلفن شماره تصحیح یا درج لطفاجهت

  . )02538838287و تلفکس  02538806089نتلف( ارسال فرمایید قم استان برق توزیع شرکت
 



  قم استان برق نیروي توزیع شرکت
  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98  تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان تامین/  سازندگان فهرست

  )بخش سوم( سازندگان فهرست      

  ٧از  ١صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

  صفحه  تجهیزات  ردیف

  2  تعمیرکاران و تامین کنندگان روغن، ترانسفورماتور  1

  3  سازندگان ریکلوزر  2

  4  سازندگان ساعت فرمان نجومی  3

  5  سازندگان انواع کلمپ دو پیچه و مقره فشار ضعیف  4

  6  و نردبان سازندگان سینی  5

  7  اطالعات تماس  6



                                                                                                                                                                
                             

  )                           31/06/98  تا اعتبار(  قم استان برق

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
: 

C
I /
٣١

/٠
١

 

 زنجان تهران 14کیلومتر –زنجان 
  تایید موقت تا 02433790760-66

 31/06/98   

ج سرخس  مقابل –بلوار شهید عباسپور  –مشهد 
 91735/ 1491صندوق پستی -شرکت گاز 

  تایید موقت تا 05113650901
 31/06/98 051133650909  

سه راه اول پاالیشگاه  –ابتداي جاده قم  –شهر ري  –تهران 
 تهران خ شهید رجایی خ شهداي ایران ترانسفو

  تایید موقت تا 02155228112
 31/06/98 02155228133  

 بازرسیسنندج بلوار فیض آباد مقابل ایست 
  تایید موقت تا 08712226838

 31/06/98   
جاده قدیم کرج شهرك قدس بلوار ورودي انقالب 20کیلومتر

 بعد از پارك سمت چپ انتهاي صنعت چهارم

  تایید موقت تا 88064527
 31/06/98 88066541  

  تایید موقت تا  0243-2492866  شهرك صنعتی نوآوران  -زنجان
 31/06/98 7287005-0243  

جنب نیروگاه  -خ نیروگاه -اتوبان ذوب آهن  -اصفهان 
  3441153333پستی کد  -اصفهان

  تایید موقت تا  03117882228
 31/06/98   

شهرك سعید  - سه راه شهریار  -جاده قدیم کرج  - تهران 
خ چمران  -روبروي بانک کشاورزي -بلوار شهید بهشتی -آباد

 33531-39495کدپستی  -92پ -

  تایید موقت تا 02633655045 -7
 31/06/98 02633655048  

انتهاي  -شهرك شهید سلیمی -ج آذر شهر -تبریز
 متري اول45

  تایید موقت تا  04124328006
 31/06/98 04124328009  

 –خ سوم  –خ سید جمال الدین اسدآبادي  –تهران 
 1433633731کد پستی  23پ 

  تایید موقت تا 9-02188723337
 31/06/98 02188716117  

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت

  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر
برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

  ترانسفورماتور  تعمیرکاران فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 

  ٧از  ٢صفحھ 

  ندارد ندارد تعمیرکاران ترانسفورماتور

  ندارد ندارد تعمیرکاران ترانسفورماتور

   ندارد ندارد تعمیرکاران ترانسفورماتور
تهران 

  ندارد ندارد تعمیرکاران ترانسفورماتور

  ندارد ندارد تعمیرکاران ترانسفورماتور
کیلومتر

  ندارد ندارد تعمیرکاران ترانسفورماتور

   ندارد ندارد تعمیرکاران ترانسفورماتور
اصفهان 

آباد  ندارد ندارد تعمیرکاران ترانسفورماتور

  ندارد ندارد تامین کننده روغن ترانسفورماتور

  ندارد ندارد تامین کننده روغن ترانسفورماتور
تهران 

/  سازندگان فهرست

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 ایران ترانسفو زنگان
 

 توس نیرو
  

 ایران ترانسفو ري
 

  نیرو رخش کردستان

  نیرو پارت نگار

تبادل زنجاننیرو     

   کوشش برق اصفهان

تامین مبدل نیرو آریا 
)تمنا (  

 

  ارم شیمی آذربایجان

نیروي زنگانتجهیز    



                                                                                                                                                               
                             

  )                           31/06/98  تا اعتبار(  قم استان برق

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

  توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

  

 35 -مخبري شرقی -سردار جنگل -بزرگراه همت
 140پالك  -متري گلستان

02144481770-5 
  تایید موقت تا 02832848160-2

 31/06/98 02144430241 
02832848159 

 196تهران کریم خان زند نبش خیابان سپهبد قرنی شماره 
 1ط 

  تایید موقت تا 02188842244
 31/06/98 02188833070  

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت 
  بازرگانیو  فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/ 

  ریکلوزر سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

  ٧از  ٣صفحھ 

Entec ندارد ندارد کرم جنوبی  
بزرگراه همت –تهران 

Tavridaندارد ندارد روسیه  
تهران کریم خان زند نبش خیابان سپهبد قرنی شماره 

/  سازندگان فهرست

 نام سازنده 
 مشخصه

شناسایی 
 تجهیز

 

٣ 

  نوآوران برق آریا
 

  صنایع بین المللی ارس
  



                                                                                                                                                              
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت  
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98  تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/  سازندگان فهرست

  ساعت فرمان نجومی سازندگان فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه 
شناسایی 
 تجهیز

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

  ٧از  ٤صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

  ندارد ندارد آلمان/تبن فرین آرا
 -29پ -ك پرستو –باالتر از زرتشت  -خ ولیعصر –تهران 

 1594938115کدپستی   -4واحد

  موقت تاتایید  02188890340
 31/06/98 02188918159  

  ندارد ندارد ایران/پژوهش دي   دي
 -462پ - بن بست مهدي -خ آپادانا اول –اصفهان 

 8165876111کدپستی 

  تایید موقت تا 03116629546
 31/06/98 03116629547  

 شیوا امواج

  

    ندارد  ندارد  ایران
 –خ حمزه اصفهانی  –اصفهان خ هشت بهشت شرقسی 

 16پ  –کوچه قدوسی 

  تایید موقت تا  2669960-0313 -1
 31/06/98 2658332 -0313  

  



                                                                                                                                                           
                             

  )                           31/06/98  تا اعتبار(  قم استان برق

  و کانکتور مسی

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 بلوار پویاج سنندج شهرصنعتی  8کرمانشاه کیلومتر
  تایید موقت تا 08334281080

 31/06/98 08334270394 

 4118934571اتوبان بابل به قائمشهر کدپستی  7کیلومتر 
  تایید موقت تا 01132334366

 31/06/98 01132335903 

سه راه آدران ابتداي جاده شهریار خیابان ج ساوه 27کیلومتر 
 11پالك  3میهن

  تایید موقت تا 02144099465
 31/06/98 02144099465  

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

 -خ سهروردي -فاز سوم  -شهرك صنعتی علی آباد -زنجان 
 45331- 44131کدپستی 

  تایید موقت تا 02432221772
 31/06/98 02432221773 

  05116651985جاده قوچان  7مشهد کیلومتر 
  تایید موقت تا 02122502363

 31/06/98 02122501884  

                                                                                                                             
                                            قم          استان برق نیروي توزیع شرکت     
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان نتامی/ 

و کانکتور مسیدو پیچه  کلمپ انواع سازندگان فهرست      

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

  ٧از  ٥صفحھ 

کرمانشاه کیلومتر  ندارد ندارد  

کیلومتر   ندارد ندارد 

  ندارد ندارد 
کیلومتر 

  

  فهرست سازندگان مقره فشار ضعیف

 مشخصه عمومی
گواهی 

پژوهشگاه 
 نیرو 

شماره نامه 
 گواهی توانیر

تاریخ انقضا 
 گواهی توانیر

  ندارد ندارد 
زنجان 

مشهد کیلومتر   ندارد ندارد 

/  سازندگان فهرست

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز

  

پویا (گروه صنعتی پویا 
)غرب   

 مازیار صنعت
 

 تابان گستر پویا
 

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز

  

 صدف گستر زنجان
 

  پارس فیوز



                                                                                                                                                          
                                              قم          استان برق نیروي توزیع شرکت      
  بازرگانی و فنی کمیته – نظارت و مهندسی دفتر

  )                           31/06/98  تا اعتبار(  قم استان برق نیروي توزیع شرکت تجهیزات خرید براي شده صالحیت تشخیص کنندگان ینتام/  سازندگان فهرست
  نردبانسینی و سازندگان انواع  فهرست      

 نام سازنده 
مشخصه شناسایی 

 تجهیز
 مشخصه عمومی

گواهی 
پژوهشگاه 

 نیرو 

شماره 
نامه 

گواهی 
 توانیر

تاریخ 
انقضا 
گواهی 
 توانیر

 آدرس کارخانه 

 شماره تلفن 

 توضیحات
 شماره نمابر

  

  ٧از  ٦صفحھ 

چه
کتاب

کد 
 :

C
I /
٣١

/٠
١

 

 تالیران
 

  ندارد ندارد 
انتهاي  –جنب مخابرات وشهرداري–صفا دشت -شهریار

 سمت چپ -خیابان صنایع غذایی مامبیز –خیابان تختی 

  تایید موقت تا 2-02623431340
 31/06/98 02623433335  

  ندارد ندارد   مظهرنور
شهرك صنعتی نصیر  –نرسیده به رباط کریم  –جاده ساوه 

  N14-N13پالك – 5خیابان شمشاد سرو –آباد 
  تایید موقت تا 02294390188

 31/06/98 90187430229  

  ندارد ندارد   فرامین تابلو
 –فناوري جنوبی  –میدان فناوري  –شهرك صنعتی پرند 

 نبش خیابان الله شرکت فرامین تابلو

  تایید موقت تا 9-02294218475
 31/06/98 02294218476  

 آران شهاب
 

  ندارد ندارد 
 28پالك  – 3سرو  –جاده ساوه شهرك صنعتی نصیر آباد 

 ،29 ،30 

  تایید موقت تا 02188944406
 31/06/98 02188937530  



  

  ٧از  ٧صفحھ 

  

  

 : لیست در مندرج محترم تولیدکنندگان و سازندگان کلیه توجه قابل

 در مهندسی و نظارت دفتر به مکتوب صورت به را خود تماس تلفن ، بعدي لیست در تلفن شماره تصحیح یا درج لطفاجهت

  . )02538838287 تلفکس و  02538806089نتلف( یدفرمای ارسال قم استان برق توزیع شرکت
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