
ف
دي

ر

توضیحاتشماره نمابرشماره تلفنآدرسنام سازندهنام تجهیز

ABB ،PCE2000اد- تهران  ساخت امريکا ازاده فرد- بلوار میر دام 32640073626400736ط  – 2پ - خ آق

TAVRIDAد –تهران - برق ارس ساخت اکراين با عايق جامد روی خ خردمند- خ کريم خان زن 88607137588833070ط - 102شماره - روب

TAVRIDAمد قیصر- تهران- آذر کلید ساخت اکراين با عايق جامد د - 2پ - خ ششم- خ اح 188540208188727150واح

JOSLIN ه اد- تهران و عايق جامدSEL 351  ساخت کانادا با رل ازاده فرد- بلوار میر دام 32640073626400736ط  – 2پ - خ آق

ENTECا 1404448177544430241پ-  متری گلستان شرقی35- سردار جنگل- بزرگراه همت- تهران- نوآوران برق آري

MERLIN GERINسپانیا 34760629-026026-34760627-319799637431کدپستی - 86پ- 5گلستان - شهرک صنعتی بهارستان- کمالشهر- کرج  ساخت ا

پارس سوئیچ
یعصر- تهران  - 13ط- برج سپهر ساعی- جنب پمپ بنزين- نرسیده به پارک ساعی- خ ول

د 1433894431کدپستی- 1304-1303واح

021-88554944-

88554507
0241-7290711

S ELا 1404448177544430241پ-  متری گلستان شرقی35- سردار جنگل- بزرگراه همت- تهران- نوآوران برق آري

S arelمد قیصر- تهران- آذر کلید د - 2پ - خ ششم- خ اح 188540208188727150واح

ABB NXAاد- تهران  فنالند با چک لیست ازاده فرد- بلوار میر دام 32640073626400736ط  – 2پ - خ آق

م، پالک توان ره صنعت مد قصیر، کوچه ده تین، خیابان اح ، طبقه سوم22تهران، میدان آرژان
88504490

88515220
88733048

ه کاشانی- يزد(فرات)توسعه انرژی نوين  د - مجتمع تجاری شهاب- خیابان آيت ال 36282450-1035-36284970-306035واح

38461920-38422323051-440051پالک - 22 و 20بین آبکوه - بعد از تقاطع کالهدوز- خیابان آبکوه- مشهدزرين سامانه شرق

LINE TROLLد- 10پ- کوچه بهار- چهارراه شیراز- خ مالصدرا- میدان ونک- تهران نروژ 888050210-388614984واح

شنايدر فرانسه 34760629-026026-34760627-319799637431کدپستی - 86پ- 5گلستان - شهرک صنعتی بهارستان- کمالشهر- کرجا

PRODELتین روی پارک شريعتی- خ شريعتی- تهران  آرژان د- 985پ- روب 122866971-166171873122884350کدپستی- 3واح

شرکت فرآورده سازان شايان
هر- خ ستارخان- تهران م- خ نیکروش فرد- بعد از چهارراه نصرت- خ شادم -ط - جديد12ش - ک آرا

145663611کدپستی12
66049379

66005523-

66027171

021-013266069657-548763482138-43591کدپستی 3-خ نیستان - خ گلستان- شهرک صنعتی شفت- رشتشرکت يراق نیروی شايان

ن- تهرانشرکت تابان گستر پويا رزدارا د2-پ-بوستان سوم غربی-خ ناهید شمالی-بلوارم 14617833534409946544099465کدپستی3-واح

ديشمندان - شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان-  اصفهان(تاکو)شرکت توان آوران کوشش  895022359-2295022356پالک -خیابان ان

ار صنعت بابل ه زار جنوبی-تهرانشرکت مازي 73392362833904437شماره1-ط-خ الل

شرکت فرآورده سازان شايان
هر- خ ستارخان- تهران م- خ نیکروش فرد- بعد از چهارراه نصرت- خ شادم -ط - جديد12ش - ک آرا

145663611کدپستی12
66049379

66005523-

66027171

021-013266069657-548763482138-43591کدپستی 3-خ نیستان - خ گلستان- شهرک صنعتی شفت- رشتشرکت يراق نیروی شايان

د10-پالک - کوچه بهار دوم- چهارراه شیراز- خیابان مالصدرا- ونک- تهرانشرکت بهین تجربه 888050210-88614984واح

ار صنعت بابل ه زار جنوبی-تهرانشرکت مازي 73392362833904437شماره1-ط-خ الل

اد-اصفهانشرکت صنايع برق و تجهیزات پارسه ت آب روی سنگ سپاهان-بعد از نگین بار-خ شمس تبريزی-منطقه صنعتی دول 2-45837140-2031-45837140-031روب

ا قطعه کشرکت آري اد- ارا 383714366: کد پستی166-قطعه 1-خیابان کارگاهی - فاز يک- شهرک صنعتی خیرآب
33554559

33281903

33554559

33281903

ا کشرکت يراق نیروی آري اد- ارا 206خیابان - فاز دوم- شهرک صنعتی خیر آب
33553954

32271497
88050210

شرکت فرآورده سازان شايان
هر- خ ستارخان- تهران م- خ نیکروش فرد- بعد از چهارراه نصرت- خ شادم -ط - جديد12ش - ک آرا

145663611کدپستی12
66049379

66005523-

66027171

021-013266069657-548763482138-43591کدپستی 3-خ نیستان - خ گلستان- شهرک صنعتی شفت- رشتشرکت يراق نیروی شايان

ن- تهرانشرکت تابان گستر پويا رزدارا د2-پ-بوستان سوم غربی-خ ناهید شمالی-بلوارم 14617833534409946544099465کدپستی3-واح

پزشکی، برج کاوه، بلوک -تهرانشرکت قوی ساز نیرو شکده دام روی دان د 11 ، طبقه Cخ آزادی ،روب 366593150-17966593150، واح

اد-اصفهانشرکت صنايع برق و تجهیزات پارسه ت آب روی سنگ سپاهان-بعد از نگین بار-خ شمس تبريزی-منطقه صنعتی دول 031-45837140-0312-45837140-2روب

ديشمندان - شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان-  اصفهان(تاکو)شرکت توان آوران کوشش  895022359-2295022356پالک -خیابان ان

بهشت- شهرک صنعتی صفادشت1401مشروط تا پايان سال - (تپکو)شرکت توان پارس کوثر  246پالک - بین خیابان نهم و دهم غربی- بلوار اردي
65321612

65321620
65421638

ايست مطابق طرح و نقشه  کلیه محصوالت می ب

ع نیروی برق  تايید شده از سوی شرکت توزي

اشد .استان مرکزی ب

دام به خريد  توسط )الزم به ذکر است قبل از اق

عال در حوزه استان  کاران ف ع و پیمان شرکت توزي

ايست  (مرکزی الم مورد تأيید، می ب از لیست اق

یر  دارای اعتبار )نمونه کاال به همراه تأيیديه توان

انی یر کمیته فنی ارسال و پس از تايید،  (زم به دب

ام . خريد کلی صورت پذيرد در ضمن حک ن

ع  ام شرکت توزي خ تولید و ن ده، تاري شرکت سازن

ی  زام نیروی برق استان مرکزی بر روی کاال ال

.است

واع میل مقره و پايه مقره راس تیری6 ان

ايست مطابق طرح و نقشه  کلیه محصوالت می ب

ع نیروی برق  تايید شده از سوی شرکت توزي

اشد .استان مرکزی ب

دام به خريد  توسط )الزم به ذکر است قبل از اق

عال در حوزه استان  کاران ف ع و پیمان شرکت توزي

ايست  (مرکزی الم مورد تأيید، می ب از لیست اق

یر  دارای اعتبار )نمونه کاال به همراه تأيیديه توان

انی یر کمیته فنی ارسال و پس از تايید،  (زم به دب

ا . خريد کلی صورت پذيرد ام ي در ضمن حک ن

ی است زام ده بر روی کاال ال .عالمت شرکت سازن
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آی بال، شیگل، مهره چشمی و ساکت آی

ايست مطابق طرح و نقشه  کلیه محصوالت می ب

ع نیروی برق  تايید شده از سوی شرکت توزي

اشد .استان مرکزی ب

دام به خريد  توسط )الزم به ذکر است قبل از اق

عال در حوزه استان  کاران ف ع و پیمان شرکت توزي

ايست  (مرکزی الم مورد تأيید، می ب از لیست اق

یر  دارای اعتبار )نمونه کاال به همراه تأيیديه توان

انی یر کمیته فنی ارسال و پس از تايید،  (زم به دب

ا . خريد کلی صورت پذيرد ام ي در ضمن حک ن

ی است زام ده بر روی کاال ال .عالمت شرکت سازن

GPRSمودم 3

آشکار ساز خطا4

تهايی سه، چهار و پنج پیچه5 کلمپ ان

لیست اقالم و کاالهای مورد تأيید شرکت توزيع نیروی برق استان مرکزی

1401مردادماه سال - ويرايش سی و دو

و ريکلوزر  1  آمپری هوايی630- ات
ور  ط اختصاصی قبل از خريد از ام شراي

تهای برق اخذ شود  زام)ديسپاچینگ و فوري (ال

 آمپری هوايی630- سکسیونر گازی 2
ور  ط اختصاصی قبل از خريد از ام شراي

تهای برق اخذ شود  زام)ديسپاچینگ و فوري (ال
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لیست اقالم و کاالهای مورد تأيید شرکت توزيع نیروی برق استان مرکزی

1401مردادماه سال - ويرايش سی و دو

و ريکلوزر  1  آمپری هوايی630- ات
ور  ط اختصاصی قبل از خريد از ام شراي

تهای برق اخذ شود  زام)ديسپاچینگ و فوري (ال

شرکت فرآورده سازان شايان
هر- خ ستارخان- تهران م- خ نیکروش فرد- بعد از چهارراه نصرت- خ شادم -ط - جديد12ش - ک آرا

145663611کدپستی12
66049379

66005523

66027171

021-013266069657-548763482138-43591کدپستی 3-خ نیستان - خ گلستان- شهرک صنعتی شفت- رشتشرکت يراق نیروی شايان

ن- تهرانشرکت تابان گستر پويا رزدارا د2-پ-بوستان سوم غربی-خ ناهید شمالی-بلوارم 14617833534409946544099465کدپستی3-واح

د10-پالک - کوچه بهار دوم- چهارراه شیراز- خیابان مالصدرا- ونک- تهرانشرکت بهین تجربه 888050210-88614984واح

بهشت- شهرک صنعتی صفادشت(تپکو)شرکت توان پارس کوثر  246پالک - بین خیابان نهم و دهم غربی- بلوار اردي
65321612

65321620
65421638

وبان ذوب آهن-اصفهانشرکت کوشش برق اصفهان اه اصفهان-خ نیروگاه-ات 8178615651کدپستی-جنب نیروگ
0311-7882228

7882202
0311-7882218

پزشکی، برج کاوه، بلوک -تهرانشرکت قوی ساز نیرو شکده دام روی دان د 11 ، طبقه Cخ آزادی ،روب 366593150-17966593150، واح

ديشمندان - شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان-  اصفهان(تاکو)شرکت توان آوران کوشش  895022359-2295022356پالک -خیابان ان

ا کشرکت يراق نیروی آري اد- ارا 206خیابان - فاز دوم- شهرک صنعتی خیر آب
33553954

32271497
88050210

ا قطعه کشرکت آري اد- ارا 383714366: کد پستی166-قطعه 1-خیابان کارگاهی - فاز يک- شهرک صنعتی خیرآب
33554559

33281903

33554559

33281903

اد-اصفهانشرکت صنايع برق و تجهیزات پارسه ت آب روی سنگ سپاهان-بعد از نگین بار-خ شمس تبريزی-منطقه صنعتی دول 031-45837140-0312-45837140-2روب

شرکت برق صنعت ساالر
وبان تهران قم- تهران اد- ات خیابان گل - بلوار دشتستان- بلوار بهارستان- شهرک صنعتی شمس آب

5پالک - 4افشان 

021-56233532-4

021-56235184-6
021-56233532-4

باطات پارسیان تجهیز د1-ط355-پ-مقابل پمپ بنزين-خ سهروردی شمالی- تهرانشرکت ارت 38840682088407878واح

ار صنعت بابل ه زار جنوبی-تهرانشرکت مازي 73392362833904437شماره1-ط-خ الل

شرکت فرآورده سازان شايان
هر- خ ستارخان- تهران م- خ نیکروش فرد- بعد از چهارراه نصرت- خ شادم -ط - جديد12ش - ک آرا

145663611کدپستی12
66049379

66005523

66027171

021-013266069657-548763482138-43591کدپستی 3-خ نیستان - خ گلستان- شهرک صنعتی شفت- رشتشرکت يراق نیروی شايان

ار صنعت بابل ه زار جنوبی-تهرانشرکت مازي 73392362833904437شماره1-ط-خ الل

بهشت- شهرک صنعتی صفادشت(تپکو)شرکت توان پارس کوثر  246پالک - بین خیابان نهم و دهم غربی- بلوار اردي
65321612

65321620
65421638

باطات پارسیان تجهیز د1-ط355-پ-مقابل پمپ بنزين-خ سهروردی شمالی- تهرانشرکت ارت 38840682088407878واح

ديشمندان - شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان-  اصفهان(تاکو)شرکت توان آوران کوشش  895022359-2295022356پالک -خیابان ان

شرکت فرآورده سازان شايان
هر- خ ستارخان- تهران م- خ نیکروش فرد- بعد از چهارراه نصرت- خ شادم -ط - جديد12ش - ک آرا

145663611کدپستی12
66049379

66005523

66027171

021-013266069657-548763482138-43591کدپستی 3-خ نیستان - خ گلستان- شهرک صنعتی شفت- رشتشرکت يراق نیروی شايان

ن- تهرانشرکت تابان گستر پويا رزدارا د2-پ-بوستان سوم غربی-خ ناهید شمالی-بلوارم 14617833534409946544099465کدپستی3-واح

د10-پالک - کوچه بهار دوم- چهارراه شیراز- خیابان مالصدرا- ونک- تهرانشرکت بهین تجربه 888050210-88614984واح

وبان ذوب آهن-اصفهانشرکت کوشش برق اصفهان اه اصفهان-خ نیروگاه-ات 8178615651کدپستی-جنب نیروگ
0311-7882228

7882202
0311-7882218

پزشکی، برج کاوه، بلوک -تهرانشرکت قوی ساز نیرو شکده دام روی دان د 11 ، طبقه Cخ آزادی ،روب 366593150-17966593150، واح

ديشمندان - شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان-  اصفهان(تاکو)شرکت توان آوران کوشش  895022359-2295022356پالک -خیابان ان

ا کشرکت يراق نیروی آري اد- ارا 206خیابان - فاز دوم- شهرک صنعتی خیر آب
33553954

32271497
88050210

ا قطعه کشرکت آري اد- ارا 383714366: کد پستی166-قطعه 1-خیابان کارگاهی - فاز يک- شهرک صنعتی خیرآب
33554559

33281903

33554559

33281903

شرکت برق صنعت ساالر
وبان تهران قم- تهران اد- ات خیابان گل - بلوار دشتستان- بلوار بهارستان- شهرک صنعتی شمس آب

5پالک - 4افشان 

021-56233532-4

021-56235184-6
021-56233532-4

باطات پارسیان تجهیز د1-ط355-پ-مقابل پمپ بنزين-خ سهروردی شمالی- تهرانشرکت ارت 38840682088407878واح

ار صنعت بابل ه زار جنوبی-تهرانشرکت مازي 73392362833904437شماره1-ط-خ الل

بهشت- شهرک صنعتی صفادشت1401مشروط تا پايان سال - (تپکو)شرکت توان پارس کوثر  246پالک - بین خیابان نهم و دهم غربی- بلوار اردي
65321612

65321620
65421638

ک(1401مشروط تا پايان سال )شايان برق  اد- ارا 33554118-33553248086-086خیابان مبتکران- شهرک صنعتی خیر آب
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واع بازو چراغ ان

ايست مطابق طرح و نقشه  کلیه محصوالت می ب

ع نیروی برق  تايید شده از سوی شرکت توزي

اشد .استان مرکزی ب

دام به خريد  توسط )الزم به ذکر است قبل از اق

عال در حوزه استان  کاران ف ع و پیمان شرکت توزي

ايست  (مرکزی الم مورد تأيید، می ب از لیست اق

یر  دارای اعتبار )نمونه کاال به همراه تأيیديه توان

انی یر کمیته فنی ارسال و پس از تايید،  (زم به دب

ا . خريد کلی صورت پذيرد ام ي در ضمن حک ن

ی است زام ده بر روی کاال ال .عالمت شرکت سازن

8
واع کراس آرم   متری، قائم و 2.44 متری، 1.5ان

تسمه حائل

ايست مطابق طرح و نقشه  کلیه محصوالت می ب

ع نیروی برق  تايید شده از سوی شرکت توزي

اشد .استان مرکزی ب

دام به خريد  توسط )الزم به ذکر است قبل از اق

عال در حوزه استان  کاران ف ع و پیمان شرکت توزي

ايست  (مرکزی الم مورد تأيید، می ب از لیست اق

یر  دارای اعتبار )نمونه کاال به همراه تأيیديه توان

انی یر کمیته فنی ارسال و پس از تايید،  (زم به دب

ام . خريد کلی صورت پذيرد در ضمن حک ن

ع  ام شرکت توزي خ تولید و ن ده، تاري شرکت سازن

ی  زام نیروی برق استان مرکزی بر روی کاال ال

.است

9

 

واع پیچ و مهره و هوک ان

واع پیچ و مهره و هوک ان

ايست مطابق طرح و نقشه  کلیه محصوالت می ب

ع نیروی برق  تايید شده از سوی شرکت توزي

اشد .استان مرکزی ب

دام به خريد  توسط )الزم به ذکر است قبل از اق

عال در حوزه استان  کاران ف ع و پیمان شرکت توزي

ايست  (مرکزی الم مورد تأيید، می ب از لیست اق

یر  دارای اعتبار )نمونه کاال به همراه تأيیديه توان

انی یر کمیته فنی ارسال و پس از تايید،  (زم به دب

ا . خريد کلی صورت پذيرد ام ي در ضمن حک ن

ی است زام ده بر روی کاال ال .عالمت شرکت سازن
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توضیحاتشماره نمابرشماره تلفنآدرسنام سازندهنام تجهیز

لیست اقالم و کاالهای مورد تأيید شرکت توزيع نیروی برق استان مرکزی

1401مردادماه سال - ويرايش سی و دو

و ريکلوزر  1  آمپری هوايی630- ات
ور  ط اختصاصی قبل از خريد از ام شراي

تهای برق اخذ شود  زام)ديسپاچینگ و فوري (ال

شرکت فرآورده سازان شايان
هر- خ ستارخان- تهران م- خ نیکروش فرد- بعد از چهارراه نصرت- خ شادم -ط - جديد12ش - ک آرا

145663611کدپستی12
66049379

66005523

66027171

ن- تهرانشرکت تابان گستر پويا رزدارا د2-پ-بوستان سوم غربی-خ ناهید شمالی-بلوارم 14617833534409946544099465کدپستی3-واح

د10-پالک - کوچه بهار دوم- چهارراه شیراز- خیابان مالصدرا- ونک- تهرانشرکت بهین تجربه 888050210-88614984واح

وبان ذوب آهن-اصفهانشرکت کوشش برق اصفهان اه اصفهان-خ نیروگاه-ات 8178615651کدپستی-جنب نیروگ
0311-7882228

7882202
0311-7882218

پزشکی، برج کاوه، بلوک -تهرانشرکت قوی ساز نیرو شکده دام روی دان د 11 ، طبقه Cخ آزادی ،روب 366593150-17966593150، واح

ديشمندان - شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان-  اصفهان(تاکو)شرکت توان آوران کوشش  895022359-2295022356پالک -خیابان ان

ا کشرکت يراق نیروی آري اد- ارا 206خیابان - فاز دوم- شهرک صنعتی خیر آب
33553954

32271497
88050210

ا قطعه کشرکت آري اد- ارا 383714366: کد پستی166-قطعه 1-خیابان کارگاهی - فاز يک- شهرک صنعتی خیرآب
33554559

33281903

33554559

33281903

باطات پارسیان تجهیز د1-ط355-پ-مقابل پمپ بنزين-خ سهروردی شمالی- تهرانشرکت ارت 38840682088407878واح

اد-اصفهانشرکت صنايع برق و تجهیزات پارسه ت آب روی سنگ سپاهان-بعد از نگین بار-خ شمس تبريزی-منطقه صنعتی دول 031-45837140-0312-45837140-2روب

شرکت برق صنعت ساالر
وبان تهران قم- تهران اد- ات خیابان گل - بلوار دشتستان- بلوار بهارستان- شهرک صنعتی شمس آب

5پالک - 4افشان 

021-56233532-4

021-56235184-6
021-56233532-4

ار صنعت بابل ه زار جنوبی-تهرانشرکت مازي 73392362833904437شماره1-ط-خ الل

بهشت- شهرک صنعتی صفادشت1401مشروط تا پايان سال - (تپکو)شرکت توان پارس کوثر  246پالک - بین خیابان نهم و دهم غربی- بلوار اردي
65321612

65321620
65421638

شرکت فرآورده سازان شايان
هر- خ ستارخان- تهران م- خ نیکروش فرد- بعد از چهارراه نصرت- خ شادم -ط - جديد12ش - ک آرا

145663611کدپستی12
66049379

66005523

66027171

021-013266069657-548763482138-43591کدپستی 3-خ نیستان - خ گلستان- شهرک صنعتی شفت- رشتشرکت يراق نیروی شايان

ن- تهرانشرکت تابان گستر پويا رزدارا د2-پ-بوستان سوم غربی-خ ناهید شمالی-بلوارم 14617833534409946544099465کدپستی3-واح

پزشکی، برج کاوه، بلوک -تهرانشرکت قوی ساز نیرو شکده دام روی دان د 11 ، طبقه Cخ آزادی ،روب 366593150-17966593150، واح

اد-اصفهانشرکت صنايع برق و تجهیزات پارسه ت آب روی سنگ سپاهان-بعد از نگین بار-خ شمس تبريزی-منطقه صنعتی دول 031-45837140-0312-45837140-2روب

ا قطعه کشرکت آري اد- ارا 383714366: کد پستی166-قطعه 1-خیابان کارگاهی - فاز يک- شهرک صنعتی خیرآب
33554559

33281903

33554559

33281903

ار صنعت بابل ه زار جنوبی-تهرانشرکت مازي 73392362833904437شماره1-ط-خ الل

شرکت فرآورده سازان شايان
هر- خ ستارخان- تهران م- خ نیکروش فرد- بعد از چهارراه نصرت- خ شادم -ط - جديد12ش - ک آرا

145663611کدپستی12
66049379

66005523

66027171

021-013266069657-548763482138-43591کدپستی 3-خ نیستان - خ گلستان- شهرک صنعتی شفت- رشتشرکت يراق نیروی شايان

ن- تهرانشرکت تابان گستر پويا رزدارا د2-پ-بوستان سوم غربی-خ ناهید شمالی-بلوارم 14617833534409946544099465کدپستی3-واح

ديشمندان - شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان-  اصفهان(تاکو)شرکت توان آوران کوشش  895022359-2295022356پالک -خیابان ان

د  اون اد(1401مشروط تا پايان سال )صنايع تولید آلومینیوم غدير دم 9033554087-383714317133554087: کد پستی- 206خیابان - شهرک صنعتی خیرآب

ديشمندان - شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان-  اصفهان(1401مشروط تا پايان سال ) (تاکو)شرکت توان آوران کوشش  895022359-2295022356پالک -خیابان ان

د  اون اد(1401مشروط تا پايان سال )صنايع تولید آلومینیوم غدير دم 9033554087-383714317133554087: کد پستی- 206خیابان - شهرک صنعتی خیرآب

ديشمندان - شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان-  اصفهان(1401مشروط تا پايان سال ) (تاکو)شرکت توان آوران کوشش  895022359-2295022356پالک -خیابان ان

صال کابل ش ات دان
ه کاشانی- تهران اذر- خیابان آيت ال طبقه -  ساختمان پارت2/2پالک - نبش خیابان فهیمی- بلوار اب

د - دوم 9واح
021-44024191021-44024191

باطات پارسیان تجهیز د1-ط355-پ-مقابل پمپ بنزين-خ سهروردی شمالی- تهرانارت 38840682088407878واح

د-تهرانسرکابل چسب کار اون حاد-جاده دم 877344883-1077121066شماره -خ هفتم غربی-خ ات

کام 214487036142693496پالک - کوچه سوم غربی-خ جنتی- خ اشرفی- تهرانکاالی برق ال

صال کابل ش ات دان
ه کاشانی- تهران اذر- خیابان آيت ال طبقه -  ساختمان پارت2/2پالک - نبش خیابان فهیمی- بلوار اب

د - دوم 9واح
021-44024191021-44024191

ديشمندان - شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان-  اصفهان(تاکو)شرکت توان آوران کوشش  895022359-2295022356پالک -خیابان ان

پزشکی، برج کاوه، بلوک -تهرانشرکت قوی ساز نیرو شکده دام روی دان د 11 ، طبقه Cخ آزادی ،روب 366593150-17966593150، واح

ا منش، خیابان مفتوحى شرقى، کوچه سنبل، پالک - تهرانآراد کاوش پی 52298139622981396میدان هروى، خیابان وف

8874323888742996 شرقی4طبقه - 48پالک - شهید نقدی- مفتح شمالی- خیابان استاد مطهری- تهرانآلوکاست ايران

ده بر روی کاال  ا عالمت شرکت سازن ام ي حک ن

ی است زام .ال

16
واع کابلشو فول بیمتال  پايه آلومینیوم و )ان

(آبکاری شده با قلع

17

 

واع بوش اسپاليس و بوش جمپر ان

واع بوش اسپاليس و بوش جمپر ان

18
يراق آالت مربوط به کابل فاصله دار و هادی 

روکشدار فشار متوسط

12

 

واع راک دو و سه خانه و براکت سه و پنج خانه ان

واع راک دو و سه خانه و براکت سه و پنج خانه ان

ايست مطابق طرح و نقشه  کلیه محصوالت می ب

ع نیروی برق  تايید شده از سوی شرکت توزي

اشد .استان مرکزی ب

دام به خريد  توسط )الزم به ذکر است قبل از اق

عال در حوزه استان  کاران ف ع و پیمان شرکت توزي

ايست  (مرکزی الم مورد تأيید، می ب از لیست اق

یر  دارای اعتبار )نمونه کاال به همراه تأيیديه توان

انی یر کمیته فنی ارسال و پس از تايید،  (زم به دب

.خريد کلی صورت پذيرد

13
یچه  صال جمپر دوپ واع کلمپ ات ساخت به )ان

کاست (روش داي

ايست مطابق طرح و نقشه  کلیه محصوالت می ب

ع نیروی برق  تايید شده از سوی شرکت توزي

اشد .استان مرکزی ب

دام به خريد  توسط )الزم به ذکر است قبل از اق

عال در حوزه استان  کاران ف ع و پیمان شرکت توزي

ايست  (مرکزی الم مورد تأيید، می ب از لیست اق

یر  دارای اعتبار )نمونه کاال به همراه تأيیديه توان

انی یر کمیته فنی ارسال و پس از تايید،  (زم به دب

ا . خريد کلی صورت پذيرد ام ي در ضمن حک ن

ی است زام ده بر روی کاال ال .عالمت شرکت سازن

14
یچه صال جمپر دوپ واع کلمپ ات ان

(ساخت به روش اکسترود)

15
صال جمپر  واع کلمپ ات  شکلsان

(ساخت به روش اکسترود)

11
رفه و سکو  واع سکو ترانس يکطرفه و دوط ان

سرکابل

ايست مطابق طرح و نقشه  کلیه محصوالت می ب

ع نیروی برق  تايید شده از سوی شرکت توزي

اشد .استان مرکزی ب

دام به خريد  توسط )الزم به ذکر است قبل از اق

عال در حوزه استان  کاران ف ع و پیمان شرکت توزي

ايست  (مرکزی الم مورد تأيید، می ب از لیست اق

یر  دارای اعتبار )نمونه کاال به همراه تأيیديه توان

انی یر کمیته فنی ارسال و پس از تايید،  (زم به دب

ام . خريد کلی صورت پذيرد در ضمن حک ن

ع  ام شرکت توزي خ تولید و ن ده، تاري شرکت سازن

ی  زام نیروی برق استان مرکزی بر روی کاال ال

.است
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توضیحاتشماره نمابرشماره تلفنآدرسنام سازندهنام تجهیز

لیست اقالم و کاالهای مورد تأيید شرکت توزيع نیروی برق استان مرکزی

1401مردادماه سال - ويرايش سی و دو

و ريکلوزر  1  آمپری هوايی630- ات
ور  ط اختصاصی قبل از خريد از ام شراي

تهای برق اخذ شود  زام)ديسپاچینگ و فوري (ال

0132-0213482138-4359166069657-54876کدپستی - 3خ نیستان - خ گلستان- شهرک صنعتی شفت- رشتيراق نیروی شايان

فرآورده سازان شايان
هر- خ ستارخان- تهران م- خ نیکروش فرد- بعد از چهارراه نصرت- خ شادم -  جديد12ش- ک آرا

145663611کدپستی- 12ط

66005523

66027171
66049379

ر- تهرانآکان ه زا د -14پ -کوچه گل پرور–نرسیده به انقالب -الل 46634111766341170واح

دتجهیز سیستم زمین اون 7795903277953528جنب بانک اقتصاد نوين –تقاطع چهار راه آيت - خ دم

باطات پارسیان تجهیز  د1-ط355-پ-مقابل پمپ بنزين-خ سهروردی شمالی- تهران(1401مشروط تا پايان سال )ارت 38840682088407878واح

د برج 4131387-41313870863-381350863-415کدپستی - خ صنعت -  جاده تهران 13کیلومتر - اراک آژن

کدکل سازان اد-ارا 3573273-86335732710863خ شقايق-خ دکتر حسابی-قطب صنعتی ايبک آب

کصنايع تولیدی عزيز محمدی یرکبیر-شهرک صنعتی شماره يک-ارا 4130943-381995445786341308760863کدپستی -خ صنعتگران-بلوار ام

ا  ک(1401مشروط تا پايان سال )شرکت يراق نیروی آري اد- ارا 206خیابان - فاز دوم- شهرک صنعتی خیر آب
33553954

32271497
88050210

کتريک 788776071-151761611488775253کدپستی -14پ-خ يکم-خ گاندی-تهرانرهشاد ال

ه زار-کوچه باربد-خ فردوسی-تهراننورگستر عماد د-سرای الل 1144618771کدپستی -51واح
33935632

33926867
33948500

کترو نیرو تابان کنترل  تهای خ رباط ماشین - بلوار شورا- کمالشهر-کرج(نتکو)ال 34763157-34763228026-8026پ- خ کمالزاده- ان

ستو  د-3ط-21پ-11ک-خ میر عماد-خ مطهری-تهران(فنالند)ان 7388546650-158774891988544722کدپستی-8واح

بار نفت-کرجنگین پروژه پاسارگاد 36619135-3026-36670291-026خ نسترن شرقی-شهرک صنعتی سپید دشت-سه راه ان

د-10پ-کوچه بهار-چهارراه شیراز-خ مالصدرا-میدان ونک-تهرانبهین تجربه 888050210-388614984واح

کترو نیرو تابان کنترل  تهای خ رباط ماشین -بلوار شورا-کمالشهر-کرج(نتکو)ال 34763157-34763228026-8026پ-خ کمالزاده-ان

ه زار-کوچه باربد-خ فردوسی-تهراننورگستر عماد د-سرای الل 3392686733948500-114461877133935632کدپستی -51واح

بار نفت-کرجنگین پروژه پاسارگاد 36619135-3026-36670291-026خ نسترن شرقی-شهرک صنعتی سپید دشت-سه راه ان

ستو  د-3ط-21پ-11ک-خ میر عماد-خ مطهری-تهران(فنالند)ان 7388546650-158774891988544722کدپستی-8واح

ستو  د-3ط-21پ-11ک-خ میر عماد-خ مطهری-تهران(فنالند)ان 7388546650-158774891988544722کدپستی-8واح

کترو نیرو تابان کنترل  تهای خ رباط ماشین -بلوار شورا-کمالشهر-کرج(نتکو)ال 34763158-34763158026-8026پ-خ کمالزاده-ان

د-10پ-کوچه بهار-چهارراه شیراز-خ مالصدرا-میدان ونک-تهرانبهین تجربه 888050210-388614984واح

ستو  د-3ط-21پ-11ک-خ میر عماد-خ مطهری-تهران(فنالند)ان 7388546650-158774891988544722کدپستی-8واح

بار نفت-کرجنگین پروژه پاسارگاد 36619135-3026-36670291-026خ نسترن شرقی-شهرک صنعتی سپید دشت-سه راه ان

کترو نیرو تابان کنترل  تهای خ رباط ماشین -بلوار شورا-کمالشهر-کرج(نتکو)ال 34763157-34763228026-8026پ-خ کمالزاده-ان

د-10پ-کوچه بهار-چهارراه شیراز-خ مالصدرا-میدان ونک-تهرانبهین تجربه 888050210-388614984واح

ستو  د- 3ط- 21پ- 11ک-خ میر عماد- خ مطهری- تهران(فنالند)ان 7388546650-158774891988544722کدپستی- 8واح

کترو نیرو تابان کنترل  تهای خ رباط ماشین - بلوار شورا- کمالشهر- کرج(نتکو)ال 34763157-34763228026-8026پ- خ کمالزاده- ان

سی- تهراننورگستر عماد ر- کوچه باربد- خ فردو ه زا د- سرای الل 1144618771کدپستی - 51واح
33935632

33926867
33948500

د- 10پ- کوچه بهار- چهارراه شیراز- خ مالصدرا- میدان ونک- تهرانبهین تجربه 888050210-388614984واح

کترو نیرو تابان کنترل  تهای خ رباط ماشین - بلوار شورا- کمالشهر- کرج(نتکو)ال 34763158-34763158026-8026پ- خ کمالزاده- ان

فرآورده سازان شايان
هر- خ ستارخان- تهران م- خ نیکروش فرد- بعد از چهارراه نصرت- خ شادم - جديد12ش- ک آرا

145663611کدپستی- 12ط

66005523

66027171
66049379

بار نفت- کرجنگین پروژه پاسارگاد 36619135-3026-36670291-026خ نسترن شرقی- شهرک صنعتی سپید دشت- سه راه ان

ستو  د- 3ط- 21پ- 11ک- خ میر عماد- خ مطهری- تهران(فنالند)ان 7488546650-158774892088544722کدپستی- 8واح

کترو نیرو تابان کنترل  تهای خ رباط ماشین - بلوار شورا- کمالشهر- کرج(نتکو)ال 34763157-34763228026-8026پ- خ کمالزاده- ان

ستو  د-3ط-21پ-11ک-خ میر عماد-خ مطهری-تهران(فنالند)ان 7388546650-158774891988544722کدپستی-8واح

بار نفت-کرجنگین پروژه پاسارگاد 36619135-3026-36670291-026خ نسترن شرقی-شهرک صنعتی سپید دشت-سه راه ان

کترو نیرو تابان کنترل  تهای خ رباط ماشین -بلوار شورا-کمالشهر-کرج(نتکو)ال 34763157-34763228026-8026پ-خ کمالزاده-ان

د-10پ-کوچه بهار-چهارراه شیراز-خ مالصدرا-میدان ونک-تهرانبهین تجربه 888050210-388614984واح

27
کلمپ انشعاب مشترکین يک به دو کابل خود 

نگهدار فشار ضعیف

ام  خ تولید و ن ده، تاري ام شرکت سازن حک ن

ع نیروی برق استان مرکزی بر روی  شرکت توزي

ی است زام .کاال ال

25
کانکتور انشعاب عادی تک پیچه کابل خود 

ر نگهدار فشار ضعیف دارای پیچ ترکمتردا

ام  خ تولید و ن ده، تاري ام شرکت سازن حک ن

ع نیروی برق استان مرکزی بر روی  شرکت توزي

ی است زام .کاال ال

26
گهدار  کانکتور انشعاب روشنايی معابر کابل خودن

فشار ضعیف

ام  خ تولید و ن ده، تاري ام شرکت سازن حک ن

ع نیروی برق استان مرکزی بر روی  شرکت توزي

ی است زام .کاال ال

23
صال مس آلومینیوم سر خط / کلمپ بی متال ات

ر ه دا دان يک طرف دن

ام  خ تولید و ن ده، تاري ام شرکت سازن حک ن

ع نیروی برق استان مرکزی بر روی  شرکت توزي

ی است زام .کاال ال

24
ه کابل خود  باط کابل خود نگهدارب کلمپ ارت

ر ه دا دان نگهدار دو طرف دن

ام  خ تولید و ن ده، تاري ام شرکت سازن حک ن

ع نیروی برق استان مرکزی بر روی  شرکت توزي

ی است زام .کاال ال

ز کابل خود نگهدار فشار ضعیف21 کلمپ آوي
ام  خ تولید و ن ده، تاري ام شرکت سازن حک ن

ع نیروی برق استان مرکزی بر روی  شرکت توزي

ی است زام .کاال ال

تهايی کابل خود نگهدار22 کلمپ کششی ان
ام  خ تولید و ن ده، تاري ام شرکت سازن حک ن

ع نیروی برق استان مرکزی بر روی  شرکت توزي

ی است زام .کاال ال

19
میله ارت

مايز) (فوالد دارای روکش مس ات

ده بر روی کاال  ا عالمت شرکت سازن ام ي حک ن

ی است زام .ال

پايه پروتیک20
تر مهندسی و  ايد بر اساس نقشه و طرح دف ب

جام  اظر مربوطه در طی ان ا نظارت ن نظارت و ب

.پروسه ساخت صورت گیرد
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توضیحاتشماره نمابرشماره تلفنآدرسنام سازندهنام تجهیز

لیست اقالم و کاالهای مورد تأيید شرکت توزيع نیروی برق استان مرکزی

1401مردادماه سال - ويرايش سی و دو

و ريکلوزر  1  آمپری هوايی630- ات
ور  ط اختصاصی قبل از خريد از ام شراي

تهای برق اخذ شود  زام)ديسپاچینگ و فوري (ال

ستو  د-3ط-21پ-11ک-خ میر عماد-خ مطهری-تهران(فنالند)ان 7388546650-158774891988544722کدپستی-8واح

کترو نیرو تابان کنترل  تهای خ رباط ماشین -بلوار شورا-کمالشهر-کرج(نتکو)ال 34763157-34763228026-8026پ-خ کمالزاده-ان

د-10پ-کوچه بهار-چهارراه شیراز-خ مالصدرا-میدان ونک-تهرانبهین تجربه 888050210-388614984واح

29
پايه فیوز روشنايی معابر جهت کابل خود نگهدار 

با فیوز فشنگی مربوطه
ستو  د-3ط-21پ-11ک-خ میر عماد-خ مطهری-تهران(فنالند)ان 7388546650-158774891988544722کدپستی-8واح

ماس کوير يزد  س حاجی خان–خ جانبازان -شاهديه-يزد(تاک)توان ال روی آزان 353552178353552188روب

ستو  د-3ط-21پ-11ک-خ میر عماد-خ مطهری-تهران(فنالند)ان 7488546650-158774892088544722کدپستی-8واح

کتريک  اد- يزد(1401مشروط تا پايان سال )پیچاز ال اقیا- شهرک صنعتی خضرآب 37273284-2035-37273280-2035خیابان بنفشه - میدان اق

صال  (1401مشروط تا پايان سال )ايستا توان ات
یعصر- تهران روی درب اصلی پارک ملت- خیابان ول 35پالک - خیابان شناسا- روب

19677کد پستی 

021-22028028

021-22027973
021-22055765

988842705-158863531788835637کدپستی-3طبقه -318پ- بعد از چهارراه قائم مقام-خ مطهری-تهرانشهاب توشه

8855513188708131کوچه عرفان-خ میرزای شیرازی-خ مطهری-تهراننور افشان

د-16شماره-کوچه عرفان-خ میرزای شیرازی-خ مطهری-تهراننور صرام پويا 15867144178870733788711985کدپستی-4واح

یدوار، کوچه شانزدهمالمپ نور 22816318-22290603021-021تهران جماران، خیابان ام

377523311-156161118577528642کدپستی -4شماره-خ بهار جنوبی-خ انقالب-تهران(مانه- ساوه  )مقره سوزنی يکپارچه ايران 

ی- فاز سه- شهرک صنعتی شماره يک- زنجانمقره سوزنی يکپارچه صدف گستر زنجان 32221773-2024-32221771-024خیابان سهرورد

درود کلید
اد-جاده کرج کدپستی - نرسیده به پل سیمان سمت چپ- قزوين، بعد از سه راه نظر آب

3331914559
02645382153-52645382156

د-تهرانسیمکاتک اون حاد-جاده دم 1658735711کدپستی-14پ-خ هفتم غربی-خ ات
77339630

77338365
77326833

ا سپادان ام خمینی-تهرانپلیمر عايق ا ه زار جنوبی-میدان ام 021-02133941267-133981714ط-پاساژنیرو صنعت-کوچه بوشهری-الل

3133311086733958693شماره -2ط-ساختمان سالمت-نرسیده به خیابان اکباتان-سعدی جنوبی-تهرانمانه پرتو

تاژ)سامانه های نوين افرا  36540838-37175281071-071بلوار مخابرات- بلوار تجارت شرقی- منطقه ويژه اقتصادی- شیراز(ول

د 7تهران، خیابان دکتر شريعتی، پايین تر از حسینیه ارشاد، دشتستان سوم، پالک نیرو کلید پارس 22871846-22867919021-6021، واح

وند  (1401مشروط تا پايان سال )بسپارسازه ال
امیری- خیابان شهید کالهدوز - خیابان شريعتی - تهران  خیابان آق

د  - 9پالک - خیابان بهرنگ  12واح
021-22772310021-22771014

ا سپادان ام خمینی-تهرانپلیمر عايق ا ه زار جنوبی-میدان ام 021-02133941267-133981714ط-پاساژنیرو صنعت-کوچه بوشهری-الل

د-تهرانسیمکاتک اون حاد-جاده دم 1658735711کدپستی-14پ-خ هفتم غربی-خ ات
77339630

77338365
77326833

3133311086733958693شماره -2ط-ساختمان سالمت-نرسیده به خیابان اکباتان-سعدی جنوبی-تهرانمانه پرتو

تاژ)سامانه های نوين افرا  36540838-37175281071-071بلوار مخابرات- بلوار تجارت شرقی- منطقه ويژه اقتصادی- شیراز(ول

درود کلید
اد-جاده کرج کدپستی - نرسیده به پل سیمان سمت چپ- قزوين، بعد از سه راه نظر آب

3331914559
02645382153-52645382156

د 7تهران، خیابان دکتر شريعتی، پايین تر از حسینیه ارشاد، دشتستان سوم، پالک نیرو کلید پارس 22871846-22867919021-6021، واح

وند  (1401مشروط تا پايان سال )بسپارسازه ال
امیری- خیابان شهید کالهدوز - خیابان شريعتی - تهران  خیابان آق

د  - 9پالک - خیابان بهرنگ  12واح
021-22772310021-22771014

اد-جاده کرجدرود کلید عد از سه راه نظر آب 5382156-50264-5382153-0264نرسیده به پل سیمان سمت چپ-قزوين،ب

د-تهرانسیمکاتک اون حاد-جاده دم 1658735711کدپستی-14پ-خ هفتم غربی-خ ات
77339630

77338365
77326833

کترونیک-شیرازتابان نیرو 7743806-70711-71751155-20711-715911صندوق پستی -منطقه اقتصادی برق و ال

3133311086733958693شماره -2ط-ساختمان سالمت-نرسیده به خیابان اکباتان-سعدی جنوبی-تهرانمانه پرتو

وماتیک)بهین تجربه  د-10پ-کوچه بهار-چهارراه شیراز-خ مالصدرا-میدان ونک-تهران(اسپیسر ات 888050210-388614984واح

kline –  د-10پ-کوچه بهار-چهارراه شیراز-خ مالصدرا-میدان ونک-تهران(همراه با تست شیت معتبر)جاسلین کانادا 888050210-388614984واح

واع اسپیسر پلیمری 35  کیلو ولت20ان

32
واع مقره سرامیکی  پنج پله و دارای فاصله )ان

( میلیمتر480خزشی حداقل 

33

فاع  کايی با حداقل ارت واع مقره پلیمری ات  34±2ان

با قدرت  )سانتیمتر برای ستون سیلیکون 

ی 5مکانیکی خمشی  دارای  ( کیلو نیوتن7 ال

 میلیمتر744طول فاصله خزشی حداقل 

ايین ممنوع می باشد ی پیچ از پ .مقره سوزن

34

 

فاع  واع مقره پلیمری کششی با حداقل ارت ان

با قدرت ) سانتیمتر برای ستون سیلیکون 2±48

دارای طول  ( کیلو نیوتن70مکانیکی کششی 

 میلیمتر744فاصله خزشی حداقل 

30

 

گهدار ی کابل خودن کلید فیوز هواي

گهدار ی کابل خودن کلید فیوز هواي

ام  خ تولید و ن ده، تاري ام شرکت سازن حک ن

ع نیروی برق استان مرکزی بر روی  شرکت توزي

ی است زام .کاال ال

31

 

واع المپ ان

واع المپ ان

ا آرک تیوب مرغوب ب

28
کلمپ انشعاب مشترکین يک به چهار کابل خود 

نگهدار فشار ضعیف

ام  خ تولید و ن ده، تاري ام شرکت سازن حک ن

ع نیروی برق استان مرکزی بر روی  شرکت توزي

ی است زام .کاال ال
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ر

توضیحاتشماره نمابرشماره تلفنآدرسنام سازندهنام تجهیز

لیست اقالم و کاالهای مورد تأيید شرکت توزيع نیروی برق استان مرکزی

1401مردادماه سال - ويرايش سی و دو

و ريکلوزر  1  آمپری هوايی630- ات
ور  ط اختصاصی قبل از خريد از ام شراي

تهای برق اخذ شود  زام)ديسپاچینگ و فوري (ال

کتريک غرب 2226733-25224050811-65146433940811کدپستی -جنب تعزيرات حکومتی-خ ختی-همدانآرين ال

ی-تهرانتابلو سازان غرب د-2ط-41شماره-نبش خ شهیدان-خ آزاد 966023798-466023168واح

کفجر تابلو مرکزی ام خمینی-ارا یر کبیر-شهرک صنعتی شماره يک -میدان ام تهای بلوار ام 4130503-20863-4130501-0863خ شايگان-ان

اد- تهرانتابلو صنعت توان د - طبقه سوم- مجتمع رز- خیابان میردام 6526403466-30926403460واح

ک کفوالد برق ارا اد-ارا 3355328233553275خ کارگاهی-فاز يک-شهرک صنعتی خیر آب

کصبا تابلو مرکزی اد-ارا 3093355359333553594خ -3فاز-شهرک صنعتی خیر آب

دحفاظ فرمان کاشان تدای خ شانزرهم غربی-بلوار فجر-شهرک صنعتی راون 55515008-55535059031-031اب

اد-تهرانآشتیان تابلو ء-يوسف آب 8188331373-6288331377پ-خ شهید قدس میر حیدری-خ جهان آرا

یعصر-تهرانپارس تابلو اد-خ ول 3388656271-1513935111388656225کدپستی-107پ-خ سرو-باالتر از میردام

یعصر-تهرانيم اد-خ ول 988716117-196895878188723337کدپستی-23شماره -خ سوم-باالتر از میردام

218216300082163777پ-کوچه ماگنولیا-نرسیده به تقاطع مطهری-خ قائم مقام- تهرانشرکت کرمان تابلو

ا 1404448177544430241پ- متری گلستان شرقی35-سردار جنگل-بزرگراه همت-تهراننوآوران برق آري

3420168-0341خ ملیکا دوم-بلوار ملیکا-2شهرک صنعتی شماره-کرمانالوان تابلو

سل تابلو دسیهرا ه-ازگل-اق 1762247000122473714پ - نبش ک سلیمان زاد

ی عصر-تهرانايران ترانسفو ادی-خ ول 988716117-143363373188723337کدپستی -23شماره-3خ-خ اسد آب

اد تدای جاده قديم-تهرانصنعتی مهر آب اه-بعداز میدان فتح-اب ری نرده فرودگ بار زيمنس-روب 766616722-3466692155پ-جنب ان

کاراک تابلو ن-شهرک صنعتی -سه راه خمین-ارا 41323894132189خ سردارا

ی عصر-تهرانلنا يزد اهیتا-خ اخگری-خ فرشته-باالتر از پارک وی-خ ول د-4پ-ک آن 12203549922010016واح

34760629-026026-34760627-319799637431کدپستی -86پ-5گلستان -شهرک صنعتی بهارستان-کمالشهر-کرجتابش تابلو

کسنجش نیروی بهاران 3402139634021388طبقه چهارم- مجتمع فرمانیه- میدان فرمانداری- ارا

کفجر تابلو ام خمینی-ارا یر کبیر-شهرک صنعتی شماره يک -میدان ام تهای بلوار ام 4130503-20863-4130501-0863خ شايگان-ان

کاراک تابلو ن-شهرک صنعتی -سه راه خمین-ارا 41323894132189خ سردارا

ک کفوالد برق ارا اد-ارا 3355328233553275خ کارگاهی-فاز يک-شهرک صنعتی خیر آب

کصنايع برق صبا تابلو اد- ارا 309خیابان - فاز سه- شهرک صنعتی خیر آب
33553593-5

32225287
33553594

کتريک غرب 2226733-25224050811-65146433940811کدپستی -جنب تعزيرات حکومتی-خ ختی-همدانآرين ال

کفجر تابلو ام خمینی-ارا یر کبیر-شهرک صنعتی شماره يک -میدان ام تهای بلوار ام 4130503-20863-4130501-0863خ شايگان-ان

اد- تهرانتابلو صنعت توان د - طبقه سوم- مجتمع رز- خیابان میردام 6526403466-30926403460واح

اد-تهرانآشتیان تابلو 8188331373-6288331377پ-خ شهید قدس میر حیدری-خ جهان آرا -يوسف آب

یعصر-تهرانپارس تابلو اد-خ ول 3388656271-1513935111388656225کدپستی-107پ-خ سرو-باالتر از میردام

ک کفوالد برق ارا اد- ارا 3355328233553275خ کارگاهی-فاز يک-شهرک صنعتی خیر آب

کصنايع برق صبا تابلو اد- ارا 3093355359333553594خیابان - فاز سه- شهرک صنعتی خیر آب

دحفاظ فرمان کاشان تدای خ شانزرهم غربی-بلوار فجر-شهرک صنعتی راون 55515008-55535059031-031اب

یعصر-تهرانيم اد-خ ول 988716117-196895878188723337کدپستی-23شماره -خ سوم-باالتر از میردام

اد تدای جاده قديم-تهرانصنعتی مهر آب اه-بعداز میدان فتح-اب ری نرده فرودگ بار زيمنس-روب 766616722-3466692155پ-جنب ان

34760629-026026-34760627-319799637431کدپستی - 86پ- 5گلستان - شهرک صنعتی بهارستان- کمالشهر- کرجتابش تابلو

کاراک تابلو ن-شهرک صنعتی -سه راه خمین-ارا 41323894132189خ سردارا

38

 

دازه گیری فلزی ابلو فشار ضعیف لوازم ان واع ت - ان

مشترکین اختصاصی

دازه گیری فلزی ابلو فشار ضعیف لوازم ان واع ت - ان

مشترکین اختصاصی

36

 

ابلو فشار ضعیف توزيع فلزی  واع ت - عمومی)ان

(شالتر- مانوری

ابلو فشار ضعیف توزيع فلزی  واع ت - عمومی)ان

(شالتر- مانوری

ابلو توسعه پذير فشار ضعیف37 ت
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توضیحاتشماره نمابرشماره تلفنآدرسنام سازندهنام تجهیز

لیست اقالم و کاالهای مورد تأيید شرکت توزيع نیروی برق استان مرکزی

1401مردادماه سال - ويرايش سی و دو

و ريکلوزر  1  آمپری هوايی630- ات
ور  ط اختصاصی قبل از خريد از ام شراي

تهای برق اخذ شود  زام)ديسپاچینگ و فوري (ال

اد- تهرانتابلو صنعت توان د - طبقه سوم- مجتمع رز- خیابان میردام 6526403466-30926403460واح

34760629-026026-34760627-319799637431کدپستی -86پ-5گلستان -شهرک صنعتی بهارستان-کمالشهر-کرجتابش تابلو

218216300082163777پ-کوچه ماگنولیا-نرسیده به تقاطع مطهری-خ قائم مقام- تهرانشرکت کرمان تابلو

کفجر تابلو ام -ارا یر کبیر- شهرک صنعتی شماره يک -میدان ام 4130503-20863-4130501-0863خ شايگان-بلوار ام

ا 1404448177544430241پ- متری گلستان شرقی35-سردار جنگل-بزرگراه همت-تهراننوآوران برق آري

دحفاظ فرمان کاشان تدای خ شانزرهم غربی-بلوار فجر-شهرک صنعتی راون 55515008-55535059031-031اب

یعصر-میدان ونک-تهرانپرشین تجهیز نیرو 128864428588644289ط-برج نگار-خ ول

3420168-0341خ ملیکا دوم-بلوار ملیکا-2شهرک صنعتی شماره-کرمانالوان تابلو

 

دسیه ه-ازگل-اق 1762247000122473714پ - نبش ک سلیمان زاد

ی عصر-تهرانتوسعه پست های ايران ترانسفو ادی-خ ول 988716117-143363373188723337کدپستی -23شماره-3خ-خ اسد آب

ی عصر-تهرانلنا يزد اهیتا-خ اخگری-خ فرشته-باالتر از پارک وی-خ ول د-4پ-ک آن 12203549922010016واح

46673565066705904ط -21شماره -خ خارک-خ انقالب-تهرانپارس سوئیچ بورد

یعصر-میدان ونک-تهرانپرشین تجهیز نیرو د-12ط-برج نگار-خ ول 888644289-143764568188644285کدپستی-6واح

34760629-31026-34760627-3197996374026کدپستی -86پ-5گلستان -شهرک صنعتی بهارستان-کمالشهر-کرجتابش تابلو

یعصر-تهرانپارس تابلو اد-خ ول 3388656271-1513935111388656225کدپستی-107پ-خ سرو-باالتر از میردام

یعصر-میدان ونک-تهرانپرشین تجهیز نیرو 128864428588644289ط-برج نگار-خ ول

218216300082163777پ-کوچه ماگنولیا-نرسیده به تقاطع مطهری-خ قائم مقام- تهرانشرکت کرمان تابلو

اد- تهرانتابلو صنعت توان د - طبقه سوم- مجتمع رز- خیابان میردام 6526403466-30926403460واح

ا 1404448177544430241پ- متری گلستان شرقی35-سردار جنگل-بزرگراه همت-تهراننوآوران برق آري

3420168-0341خ ملیکا دوم-بلوار ملیکا-2شهرک صنعتی شماره-کرمانالوان تابلو

سل تابلو دسیهرا ه-ازگل-اق 1762247000122473714پ - نبش ک سلیمان زاد

ی عصر-تهرانتوسعه پست های ايران ترانسفو ادی-خ ول 988716117-143363373188723337کدپستی -23شماره-3خ-خ اسد آب

دحفاظ فرمان کاشان تدای خ شانزرهم غربی-بلوار فجر-شهرک صنعتی راون 55515008-55535059031-031اب

ک کفوالد برق ارا اد- ارا 3355328233553275خ کارگاهی-فاز يک-شهرک صنعتی خیر آب

کسنجش نیروی بهاران 3402139634021388طبقه چهارم- مجتمع فرمانیه- میدان فرمانداری- ارا

کفجر تابلو مرکزی ام خمینی-ارا یر کبیر-شهرک صنعتی شماره يک -میدان ام تهای بلوار ام 234130503-34130501خ شايگان-ان

کصنايع برق صبا تابلو اد- ارا 309خیابان - فاز سه- شهرک صنعتی خیر آب
33553593-5

32225287
33553594

کاراک تابلو ن-شهرک صنعتی -سه راه خمین-ارا 41323894132189خ سردارا

روی بلوار میثاق،آزادی -بزرگراه مشهد- مشهد مهندسی پیشرو خراسان 6668151-900511-6652488-1170511قوچان،روب

کفجر تابلو مرکزی ام خمینی-ارا یر کبیر-شهرک صنعتی شماره يک -میدان ام تهای بلوار ام 234130503-34130501خ شايگان-ان

روی بلوار میثاق،آزادی -بزرگراه مشهد- مشهد مهندسی پیشرو خراسان 6668151-900511-6652488-1170511قوچان،روب

کتريک ا-تهرانايمن ايستا ال 788708135-15138/81351488708136کدپستی-1ط-24پ-15خ -خیابان وزر

کفجر تابلو ام خمینی-ارا یر کبیر-شهرک صنعتی شماره يک -میدان ام تهای بلوار ام 234130503-34130501خ شايگان-ان

مپو)بهنامان نیروی پارس  اد-اصفهان(اي ت آب روی سنگ سپاهان-بعد از نگین بار-خ شمس تبريزی-منطقه صنعتی دول 031-45837140-0312-45837140-2روب

کتابلو سازی محسن روی پمپ بنزين- خ مشهد- ارا 3445273634452736روب

کايران تابلو تدای جاده کرهرود- میدان انقالب-ارا ل سنگبری عزيزی-سمت چپ- اب 3457445034574450داخ

ک کفوالد برق ارا اد- ارا 3355328233553275خ کارگاهی-فاز يک-شهرک صنعتی خیر آب

جعبه انشعاب کامپوزيتی43

تر  تايیديه بر اساس نقشه و طرح  مصوب دف

اظر مربوطه در  مهندسی و نظارت تحت نظارت ن

جام پروسه ساخت صورت خواهد  طی ان

ستا .پذيرفت من اي ايست از شرکت اي بدنه می ب

مپو تهیه شود ا اي کتريک وي .ال

41

 

دازه گیری  ابلو فشار ضعیف لوازم ان واع ت ان

مشترکین اختصاصی- کامپوزيتی

دازه گیری  ابلو فشار ضعیف لوازم ان واع ت ان

مشترکین اختصاصی- کامپوزيتی

تر  تايیديه بر اساس نقشه و طرح  مصوب دف

اظر مربوطه در  مهندسی و نظارت تحت نظارت ن

جام پروسه ساخت صورت خواهد پذيرفت . طی ان

کتريک و  ستا ال من اي ايست از شرکت اي بدنه می ب

مپو  تهیه شود ا اي .ي

42
ابلو فشار ضعیف عمومی و شالتری  واع ت ان

کامپوزيتی

تر  تايیديه بر اساس نقشه و طرح  مصوب دف

اظر مربوطه در  مهندسی و نظارت تحت نظارت ن

جام پروسه ساخت صورت خواهد  طی ان

ستا .پذيرفت من اي ايست از شرکت اي بدنه می ب

مپو  تهیه شود ا اي کتريک و ي .ال

39

 

ابلو  فشار متوسط و تابلو کمپکت  واع ت  کیلو 20ان

ولت

ابلو  فشار متوسط و تابلو کمپکت  واع ت  کیلو 20ان

ولت

واع پست کیوسک فلزی40 ان
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توضیحاتشماره نمابرشماره تلفنآدرسنام سازندهنام تجهیز

لیست اقالم و کاالهای مورد تأيید شرکت توزيع نیروی برق استان مرکزی

1401مردادماه سال - ويرايش سی و دو

و ريکلوزر  1  آمپری هوايی630- ات
ور  ط اختصاصی قبل از خريد از ام شراي

تهای برق اخذ شود  زام)ديسپاچینگ و فوري (ال

(فقط جهت تعويض)پارس سويچ کم حجم روغنی 
یعصر-تهران  د-13ط-برج سپهر ساعی- جنب پمپ بنزين- نرسیده به پارک ساعی-خ ول -1303واح

1433894431کدپستی-1304

88554944

88554507
0241-7290711

و خالء (FP2416Bمدل)پارس سويچ گازی 
یعصر-تهران  د-13ط-برج سپهر ساعی- جنب پمپ بنزين- نرسیده به پارک ساعی-خ ول -1303واح

1433894431کدپستی-1304

88554944

88554507
0241-7290711

MERLIN و Schneiderسه با چک لیست یعصر-تهران  اصل  فران 19659385112201530022015311کدپستی-2پ-بن بست شهريار-(فرشته)خ شهید فیاضی -خ ول

ABBاد-تهران  اصل فنالند با چک لیست ازاده فرد-بلوار میر دام 32640073626400736ط – 2پ -خ آق

AREVAسه با چک لیست تالیا يا فران 544430241-14766836644481770کدپستی-140پ- متری گلستان شرقی35-سردار جنگل-بزرگراه همت-تهران اصل اي

SARELتالیا با چک لیست مد قیصر-خ شهید بهشتی-تهران اصل اي د-22پ-خ ششم-خ اح 1596934513کدپستی-1واح
885402690

88757691
88732158

SELتالیا با چک لیست 1404448177544430241پ- متری گلستان شرقی35-سردار جنگل-بزرگراه همت-تهران اصل اي

MELCOSتالیا با چک لیست ک اصل اي ام -ارا یر کبیر- شهرک صنعتی شماره يک -میدان ام 4130503-20863-4130501-0863خ شايگان-بلوار ام

کوپارس  (1401مشروط تا پايان سال )ال
کد  - 32 شرقی، کوچه صنعتگر، پالک 8 و 7کرج، شهرک صنعتی سیمین دشت، مابین خیابان 

1341658458: پستی

026-34094571

026-34094573
026-34094571

LS ( 1401مشروط تا پايان سال)اد- تهران د - طبقه سوم- مجتمع رز- خیابان میردام 6526403466-30926403460واح

برز  1404448177544430241پ- متری گلستان شرقی35-سردار جنگل-بزرگراه همت-تهران(1401مشروط تا پايان سال )برنا کلید ال

PNC -PAC  E تدای بلوار مدرس -میدان خاتمی-يزد100  روی شهرک بهاران–اب 3629038036292139روب

MK2200 Lروی پارک شريعتی-خ شريعتی-تهران د-985پ-روب 122866971-166171873122884350کدپستی-3واح
ه های  اSELF POWERاستفاده از رل   "  صرف

یاژ مورد تايید  د رول افت مجوز واح پس از دري

.خواهد بود 

symap F34760629-026026-34760627-319799637431کدپستی -86پ-5گلستان -شهرک صنعتی بهارستان-کمالشهر-کرج

یابان قائم مقام،کوچه بیستم،پالک FANOXفن اکسین ويرا  د 7تهران،خ 88140067-88140081021-6021،واح

کترونیک فراز  ه حافظ )کیا ال (131 و حافظ 121رل

1401مشروط تا پايان سال 
روی پارک شريعتی-خ شريعتی-تهران د-985پ-روب 122866971-166171873122884350کدپستی-3واح

سه با Schneider  وMERLIN: مدل گازی شنايدراصل  فران   ا

چک لیست
یعصر-تهران 19659385112201530022015311کدپستی-2پ-بن بست شهريار-(فرشته)خ شهید فیاضی -خ ول

ABB تالیا  با چک لیست-  اصل فنالند اد-تهراناي ازاده فرد-بلوار میر دام 32640073626400736ط – 2پ -خ آق

مان با چک لیست اد-تهرانزيمنس ساخت آل 143363373142878کدپستی-23پ-خ سوم-خ يوسف آب

AREVAسه با چک لیست تالیا يا فران 544430241-14766836644481770کدپستی-140پ- متری گلستان شرقی35-سردار جنگل-بزرگراه همت-تهران اصل اي

SARELتالیا با چک لیست مد قیصر-خ شهید بهشتی-تهران اصل اي د-22پ-خ ششم-خ اح 1596934513کدپستی-1واح
885402690

88757691
88732158

SELتالیا با چک لیست 1404448177544430241پ- متری گلستان شرقی35-سردار جنگل-بزرگراه همت-تهران اصل اي

سرو نیرو شیراز
صندوق - 108نبش خیابان - بلوار کارآفرين- بعد از میدان دوم- شهرک صنعتی بزرگ شیراز- شیراز

71555-7145پستی 

071-37742838

071-37742242
071-37744343

MELCOSتالیا با چک لیست ک اصل اي ام -ارا یر کبیر- شهرک صنعتی شماره يک -میدان ام 4130503-20863-4130501-0863خ شايگان-بلوار ام

ابلو  34760629-31026-34760627-3197996374026کدپستی -86پ-5گلستان -شهرک صنعتی بهارستان-کمالشهر-کرج(1401مشروط تا پايان سال )تابش ت

اد- تهران(1401مشروط تا پايان سال )تابلو صنعت توان  د - طبقه سوم- مجتمع رز- خیابان میردام 6526403466-30926403460واح

کوپارس  (1401مشروط تا پايان سال )ال
کد  - 32 شرقی، کوچه صنعتگر، پالک 8 و 7کرج، شهرک صنعتی سیمین دشت، مابین خیابان 

1341658458: پستی

026-34094571

026-34094573
026-34094571

برز  1404448177544430241پ- متری گلستان شرقی35-سردار جنگل-بزرگراه همت-تهران(1401مشروط تا پايان سال )برنا کلید ال

کترو کاوه د- 5ط- 250ساختمان- خ سعدی شمالی- تهرانال 11476141657753608577534612کدپستی- 7واح

F&Gاد-تهران د-18پ-خ دوم-خ شاه نظری-میدان محسنی-میردام 5122055765-922256950واح

د اصل 488734567-158768451188504803کدپستی- جديد8شماره-7خ-خ کوه نور-خ استادمطهری-تهرانلگران

ه زار شمالی-تهرانهیوندای د-11پ-ک مصباح کريمی-الل 166674096066740959و15واح

یعصر- تهران(ETI)ايستا توان صنعت  روی پارک ملت - خ ول 19677538672202802822055765کدپستی- 3ط-35پ- خ شناسا- روب

LSیعصر-تهران یعصر-خ ول تدای فتحی شقاقی-چهارراه ول د-3پ-اب 138713388709484واح

28895673888966735ط -4شماره-کوچه هشتم–خ فلسطین شمالی  –تهران پار س فانال

051-05135413426-37135413423قطعه -بلوار صنعت-شهرک صنعتی فاز يک-مشهد(AEGبرند )توس فیوز 

شنايدر اصل یعصر-تهرانا 22201530022015311پ-بن بست شهريار-(فرشته)خ شهید فیاضی -خ ول

اد برق سپهر د - 63پالک - خیابان ايرانشهر- تهرانآم 1581653717کد پستی - 5واح
88842410

88843385
88320923

کتريک)نیرو تجهیز توان  د-4ط-نبش کوچه چهارم-خ بهنام-کاشانی..آيت ا–تهران (نمايندگی چنت ال کتريک114403654444036755واح Chint- نمايندگی چنت ال

یان  35720672-35720592031-8159484981031 کدپستی 67 اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان پنجم پالک 1401مشروط تا پايان سال - (شیلیران)شارين پارس ايران

ا  تین، پالک 1401مشروط تا پايان سال - مهام گستر دن 45613000-45613000021-24021تهران، میدان آرژان

ان- اصفهان1401مشروط تا پايان سال - تولیدی رعد 33802013-33802026031-031خیابان بیستم- بزرگراه آزادگ

ه حفاطتی45 رل

46

 

لی  indoor آمپری  630سکسیونر داخ

لی  indoor آمپری  630سکسیونر داخ

47
صال )کلید مینیاتوری  دارای حداقل جريان ات

( کیلو آمپر6کوتاه 

44

 

indoor آمپری 630ديژنکتور 

indoor آمپری 630ديژنکتور 

ايدموتوردار  دارای چک لیست  ا ب ژنکتوره کلیه دي

ده کشور مربوطه بوده و در صورت نیاز  اصل سازن

ه گردد ايد ارائ تی -تايپ تست تجهیزات ب  3گاران

تاژ ثانويه مجهز به -سال ه ها از نوع ول کلیه رل

ا  انیتور و upsسیستم باطری بک آپ ي  ودارای م

اشند برای پست های - نمايشگرهای عملکرد ب

واع بريکر وکیوم مورد تايید است . عمومی فقط ان

 630و برای پست های اختصاصی تا ظرفیت ، 

واع بريکر گازی و وکیوم مورد تايید می  کاوا  ان

اشد ا : توجه . ب برای پست های اختصاصی ب

 کاوا  و بیشتر بريکر وکیوم مورد 800ظرفیت 

اشد .تايید می ب
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لیست اقالم و کاالهای مورد تأيید شرکت توزيع نیروی برق استان مرکزی

1401مردادماه سال - ويرايش سی و دو

و ريکلوزر  1  آمپری هوايی630- ات
ور  ط اختصاصی قبل از خريد از ام شراي

تهای برق اخذ شود  زام)ديسپاچینگ و فوري (ال

MERLINائی و خريد از نمايندگی شنايدر اصل اروپ یعصر- تهران و ا 19659385112201530022015311کدپستی-2پ- بن بست شهريار- (فرشته)خ شهید فیاضی - خ ول

HYUNDAIه زار شمالی-تهران ساخت کره جنوبی خريد از نمايندگی د-11پ-ک مصباح کريمی-الل 11456555716674096066740959کدپستی-16و15واح

ABB ائی نمايندگی های مجاز  اتريشOEZ-  اصل اروپ

ن ی ساخت ژاپ دترازاک تدای خ شانزرهم غربی- بلوار فجر- شهرک صنعتی راون 55515008-55535059031-031اب

28895673888966735ط - 4شماره- کوچه هشتم –خ فلسطین شمالی –تهرانپار س فانال

LSیعصر- تهران یعصر- خ ول تدای فتحی شقاقی- چهارراه ول د- 3پ- اب 138713388709484واح

UNELECاد- تهران ا- سعادت آب 63146698368836602188366023کدپستی- جديد52پ- بلوار دري

اد برق سپهر د - 63پالک - خیابان ايرانشهر- تهرانآم 1581653717کد پستی - 5واح
88842410

88843385
88320923

کتريک)نیرو تجهیز توان  د- 4ط- نبش کوچه چهارم- خ بهنام- کاشانی..آيت ا –تهران (نمايندگی چنت ال 114403654444036755واح

کترو کاوه د- 5ط- 250ساختمان- خ سعدی شمالی- تهرانال 11476141657753608577534612کدپستی- 7واح

یعصر- تهران(ETI)ايستا توان صنعت  روی پارک ملت - خ ول 19677538672202802822055765کدپستی- 3ط-35پ- خ شناسا- روب

یان  35720672-35720592031-8159484981031 کدپستی 67 اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان پنجم پالک 1401مشروط تا پايان سال - (شیلیران)شارين پارس ايران

7211396-72129250351-89471389310351کدپستی-6خ قائم -کیلومتر سه جاده جديد نفت-يزدپیچاز يزد

ر اج-شهرک صنعتی يزد-يزدصنايع برق زاوي ل- متری سوم24خ -بلوارک 7272806-70351-7272246-0351سمت چپ-فرعی او

روی بیمارستان شهید صدوقی-خ بزرگمهر-اصفهان( آمپر250و 160فقط برای مدل های )اصفهان کلید  اد-روب د-3ط-ساختمان میردام 2641677-70311-2644066-540311وا

7211396-72129250351-89471389310351کدپستی-6خ قائم -کیلومتر سه جاده جديد نفت-يزدپیچاز يزد

ر اج- شهرک صنعتی يزد- يزدصنايع برق زاوي ل-  متری سوم24خ - بلوارک 7272806-70351-7272246-0351سمت چپ- فرعی او

روی بیمارستان شهید صدوقی- خ بزرگمهر- اصفهاناصفهان کلید اد- روب د- 3ط- ساختمان میردام 2641677-70311-2644066-540311واح

انه توس ام هادی- بزرگراه خاتم- مشهدريز راي روی سه راه ام د- 6ط- ساختمان صدرا- روب 6612917-66371810511-640511واح

788776071-151761611488775253کدپستی - 14پ- خ يکم- خ گاندی- تهرانرهشاد

د- 4ط- ساختمان حافظ- چهارراه فلسطین- اصفهاننويد نیرو نقش جهان 031-03195020497-2195020496واح

کتريک ا ال یعصر- تهرانرام روی پارک ملت- خ ول 1122036600-196775687322036106کدپستی- 5ط- 42پ- ناهید غربی- روب

سی- اصفهانآتشکار 2231485-22224510311-81448539140311کدپستی- 147پ- جنب بانک افتصاد نوين- خ فردو

ا آر
سی - اصفهان تدای خیابان شیخ صدوق شمالی - پل فردو هیه - اب  کدپستی 9پالک - نبش بن بست ال

8163654753
031-36626565031-36629499

ا کترونیک آزم اول خیابان نظامی- بلوار عارف قزوينی- شهرک صنعتی کاسپین- قزويناوژن ال
028-32848511

028-33651862
028-32848512

C HANC E

ديشمان مشهد 3867545-38675450511-91624866180511کدپستی - 27پ- 34خ کوشش - میدان حافظ- مشهدتولید قطعات خط گرم ان

برقگیر زيمنس  با براکت از جنس پلی کربنات و مجهز به 

ديسکانکتور
7276230-72672910511-0511شرکت مرو پیشرو- 270شماره -7 و 5بین ثنايی - خ ثنايی- مشهد

واع سیلیکونی با مقطع PAP25T10Dمدل )برقگیر پارس   ان

با براکت از جنس پلی کربنات و مجهزبه ديسکانکتور (مربعی
د- 35پ- خ بوعلی سیناشرقی- خ چهلستون- م فاطمی- تهران 388974095-143166418188974091کدپستی- 3واح

تقال توان پاپدار  اد –اصفهان (پايا)ان ت آب 30پ  – 20خ دکتر حسابی - شهرک صنعتی دول
031-45839270-1

031-45837482
031-45839272

واع سیلیکونی با مقطع مربعی PAP25T13Dمدل )برقگیر پارس   ان

با براکت از جنس پلی کربنات و مجهز به ديسکانکتور (
د- 35پ- خ بوعلی سیناشرقی- خ چهلستون- م فاطمی- تهران 388974095-143166418188974091کدپستی- 3واح

ABB ساخت سوئیس با براکت از جنس پلی کربنات و مجهزبه  

ديسکانکتور
نمايندگی های مجاز

سه  با براکت از جنس پلی کربنات و مجهز به  تا ساخت فران تری دل

ديسکانکتور
د- 10پ- کوچه بهار- چهارراه شیراز- خ مالصدرا- میدان ونک- تهران 788050209-288614984واح

مان با براکت پلی کربنات عملکرد اين برقگیر  تا ساخت آل تری دل

بدون ديسکانکتور است
د- 10پ- کوچه بهار- چهارراه شیراز- خ مالصدرا- میدان ونک- تهران 888050210-388614984واح

44824299-44824966021-18021پالک - خ شهید کريمی- سردار جنگل- تهرانتدبیر مولد تابان

د 7تهران، خیابان قائم مقام، کوچه بیستم، پالک FANOXفن اکسین ويرا برقگیر فشار ضعیف54 88140067-88140081021-6021، واح

ین ساز کروئ اد-ارا 3553206-35532040861-38371437940861کدپستی -خ صنعتگران شرقی-شهرک صنعتی خیر آب

داث گستر نیروی پارس اغ باال-اصفهاناح د-4ط-مجتمع تجاری کوثر-خ چهارب 6204848-60311-6204845-6300311واح

کگیجین تدای جاده تهران - شهرک صنعتی قطب- ارا 4130116-50861-4130113-0861جنب بانک ملت-اب

بولت و مهره پايه معابر55

گنايتور51 اي

(اقالم خط گرم)رکاب وکلمپ هات الين 52

53

 

(کیلو آمپر10) کیلوولت پلیمری 20برقگیر 

(کیلو آمپر10) کیلوولت پلیمری 20برقگیر 

وماتیک فشار ضعیف48 کلید ات
کلیه کلید ها الزم است مجهز به تنظیمات 

اشند  ی ب ان و عملکرد آن اد و زم ان زي .جري

ن49 واع کلید فیوز گردا ان

50

 

واع کلید فیوزخشابی و پايه فیوز فشار ضعیف ان

واع کلید فیوزخشابی و پايه فیوز فشار ضعیف ان

لی کربنات مورد تايید است و  فقط از جنس پ

اکالیتی مورد تايید فنی قرار نمیگیرد واع ب .ان
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توضیحاتشماره نمابرشماره تلفنآدرسنام سازندهنام تجهیز

لیست اقالم و کاالهای مورد تأيید شرکت توزيع نیروی برق استان مرکزی

1401مردادماه سال - ويرايش سی و دو

و ريکلوزر  1  آمپری هوايی630- ات
ور  ط اختصاصی قبل از خريد از ام شراي

تهای برق اخذ شود  زام)ديسپاچینگ و فوري (ال

وبان ذوب آهن-اصفهانکوشش برق اصفهان اه اصفهان-خ نیروگاه-ات 7882218-78822280311-0311جنب نیروگ

32673196-32673016051-051جنب روستای چهارفصل-  جاده مشهد قوچان17کیلومتر - مشهدشن بتن مشهد

تدای جاده ماهور برنجی- شهرک حمزه- دزفولستون ساز جنوب 6136683319: کد پستی- اب
09163050933

09163430889
021-43856264

زمان- جاده قلعه شور- بهارستان- اصفهانهمتوان سپاهان 8143381799صندوق پستی - خیابان صاحب ال
031-36809067

031-36809068
031-36809068

سان شیمی-خ دوم-خ دهم شرقی-خ چهارم شرقی-شهرک صنعتی سجزیتیر سازی سديد 46412609-46412909031-031بعد از اح

(بهار بتن ربیع)مجتمع تولیدی ربیع 

1401مشروط تا پايان سال 
09131545504يزد، زارچ، شهرک صنعتی، فاز سنگبری، چهارراه اول، سمت چپ

مجتمع تولید تیر گرد بتنی محمودی

1401مشروط تا پايان سال 
309133521916خیابان شقايق - شهرک صنعتی هرفته- شهرستان مهريز- يزد

فا صنعت پارس ت)خ کالهدوز-تهرانآل بخواه-(دول د-16پ-پايین چهارراه ديباچی و دل 6822783175-40122783158واح

وبان ذوب آهن-اصفهانکوشش برق اصفهان اه اصفهان-خ نیروگاه-ات 37882218-37882228031-031جنب نیروگ

زين- سمنانتاژه صنعت سنگسر فقار- سه راه کاشی- درج روی پادگان - جاده پادگان ذوال فقار58روب ع در سمنان مورد تأيید می باشد33340275-33350291023-023 ذوال .کارگاه واق

سار 5کیلومتر - گلپايگانماهان بتن گلپايگان 2خ تولید –شهرک صنعتی – جاده خوان
09133720177

031-57425621
031- 57428299

گلنور
سی - اصفهان تدای خیابان شیخ صدوق شمالی - پل فردو هیه - اب  کدپستی 9پالک - نبش بن بست ال

8163654753
031-36626565031-36629499

ین ساز کروئ اد-ارا 3553206-35532040861-38371437940861کدپستی -خ صنعتگران شرقی-شهرک صنعتی خیر آب

ک اد نور سازه ارا 3063355347033553712خ -3فاز –شهرک صنعتی خیرآب

کپويا زاگرس 3103355421233554215خ -3فاز -3شهرک صنعتی شماره - ارا

کشیان فراز مهر آسا اد- ارا 3355395533553956جنب فوالد کسری- خیابان صنعتگران شرقی- شهرک صنعتی خیرآب

داث گستر نیروی پارس اغ باال-اصفهاناح د-4ط-مجتمع تجاری کوثر-خ چهارب 6204848-60311-6204845-6300311واح

کشايان برق اد- ارا 33554118-33553248086-086خیابان مبتکران- شهرک صنعتی خیر آب

ا ین نور آري کروئ 486331270908633127094 متری شهیدان جهان پناه مجتمع آسا ط 55خ -ارا

برق صنعت ساالر
مد - تهران  ايش - بزرگراه جالل آل اح  - 135پالک - جنب ساختمان مهرگان - بین پل گیشا و آزم

د  - 5طبقه  10واح

88287798

55258610
88278605

پارس دکل گستر
ک اد- ارا خیابان تالشگران شرقی- بلوار تالش- خیابان صنعتگران شرقی- شهر صنعتی خیرآب

3837141518: کد پستی
3355358833553335

کتريک 26پ-4خ -خ فالمک شمالی-4فاز-شهرک غرب-تهرانمگ ال
88365595

88367504
88712206

کترو پژاک آرين)رضا ترانس ورک  3923000-39220000511-520511شماره-خ رضا-شهرک صنعتی طرق-مشهد(0/5کالس) R.K -(ال

5413468-54134650511-913750511-1111صندوق پستی-379شماره-7خ -بلوارصنعت-شهرک صنعتی طوس-مشهد( 0.5کلیه مدلها کالس )نوين هريس پويا 

ان کترومبدل آرم د 19تهران شهر آرا، نبش ال 2-28840881-28840881 غربی  ساختمان پزشکان پاتريس طبقه اول واح

کتريک 26پ- 4خ - خ فالمک شمالی- 4فاز- شهرک غرب- تهرانمگ ال
88365595

88367504
88712206

 ABB - ALCE نمايندگی های مجاززيمنس-   ساخت ترکیه

اد- تهرانپارس شار 19119734192291155322263225کدپستی  -4ط- 2پ- 8خ - خ بهروز- میدان محسنی- بلوار میر دام

کترو پژاک آرين)رضا ترانس ورک  3923000-39220000511-520511شماره- خ رضا- شهرک صنعتی طرق- مشهد(0/5کالس) R.K -(ال

ن- بلوار مدرس- شیرازنیرو ترانس اد- خ شهید دورا 7438691-140711-7439210-0711 جاده ترکان3کیلومتر- چهارراه شريف آب

تا الگر61 اد- مشهدW106Lمشهد تدبیر دي مد- بلوار وکیل آب 6070058-60684990511-1470511پ-  و معلم25بین خ - بلوار جال ل آل اح

35723400-5031-35723444-8159484556031کد پستی- 111پالک - خیابان چهارم- شهرک صنعتی جی- اصفهانشیوا امواج

تهیه از مراکز و نمايندگی های معتبرآتبین

KLEMS ANتهیه از مراکز و نمايندگی های معتبر

لوگ تهیه از مراکز و نمايندگی های معتبرزاي

تهیه از مراکز و نمايندگی های معتبرآتبین

KLEMS ANتهیه از مراکز و نمايندگی های معتبر

ZIEG LERتهیه از مراکز و نمايندگی های معتبر

35723400-5031-35723444-8159484556031کد پستی- 111پالک - خیابان چهارم- شهرک صنعتی جی- اصفهانشیوا امواج

کنترل فاز62

دستگاه های میترينگ63

پايه تلسکوپی معابر58

(با آمپراژ مختلف)ترانس جريان فشارضعیف 59

60

تاژ   کیلو ولت20ترانس جريان و ترانس ول

تاژ   کیلو ولت20ترانس جريان و ترانس ول

پايه بتنی گرد56

پايه بتنی چهار گوش57
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توضیحاتشماره نمابرشماره تلفنآدرسنام سازندهنام تجهیز

لیست اقالم و کاالهای مورد تأيید شرکت توزيع نیروی برق استان مرکزی

1401مردادماه سال - ويرايش سی و دو

و ريکلوزر  1  آمپری هوايی630- ات
ور  ط اختصاصی قبل از خريد از ام شراي

تهای برق اخذ شود  زام)ديسپاچینگ و فوري (ال

برز روی پارک شريعتی- تهران، خیابان شريعتیحیاط صنعت ال د - 947پالک - ساختمان کسری- روب 22866971-22884350021-14021واح

(نمايندگی فن اکسین ويرا)هوشمند انرژی پاک اطلس 

1401مشروط تا پايان سال 
ک جو- خیابان قائم مقام- ارا 34451676-34451676086-086چهار راه ادب

34760629-31026-34760627-3197996374026کدپستی -86پ-5گلستان -شهرک صنعتی بهارستان-کمالشهر-کرج1401مشروط تا پايان سال - تابش تابلو

سفو  انی ايران تران اد- تهران(کوشکن- زنگان- ری )بازرگ 14336337314287842878کدپستی-23پ- خ سوم- خ يوسف آب

3650909-100511-3650901-91735/14910511صندوق پستی - مقابل شرکت گاز- بلوار شهید عباسپور- مشهدتوس نیرو

ا ترانسفو شرق آري
ان، خیابان فخارمقدم، نبش گلبرگ چهارم غربی، پالک  ، طبقه 10تهران، شهرک غرب، بلوار دادم

پنجم
8837433588374339

سفو  تهای صنعت - بلوار صنعت- شهرک صنعتی فناوری های برتر- مشهد(1401مشروط تا پايان شهريور سال )صنايع کیان تران اتورهای 45-2400638-450511-2400638-60511ان سفورم AC'فقط تران

اد- تهراننیرو ترانسفو رشت 22پ- خ ابن سینا- يوسف آب
88703615

88703616
88703617

34760629-026026-34760627-319799637431کدپستی - 86پ- 5گلستان - شهرک صنعتی بهارستان- کمالشهر- کرجتابش تابلو

اد- تهرانآشتیان تابلو ء- يوسف آب 8188331373-6288331377پ- خ شهید قدس میر حیدری- خ جهان آرا

ن- تهرانتوان پرتو روی گلستان- خ پاسدارا د- 1ط- 382پ- قائم306مجنمع - 7روب 9122760056-222763290واح

کفجر تابلو ام خمینی- ارا یر کبیر- شهرک صنعتی شماره يک - میدان ام تهای بلوار ام 34130503-2086-34130501-086خ شايگان- ان

گل نور
سی - اصفهان تدای خیابان شیخ صدوق شمالی - پل فردو هیه - اب  کدپستی 9پالک - نبش بن بست ال

8163654753
031-36626565031-36629499

روی میثاق - نرسیده به سه راه طالقانی- خ شريعتی- تهرانجار 777501516-32377603015پ- 4روب

انی-تهرانصنايع روشنائی آرم روی میدان شعاع-خ قائم مقام فراه 818882800688307275پ -105ساختمان -نبش خ گلريز-روب

خیابان چهارم- فاز يک- شهرک صنعتی مورچه خورت- اصفهان(با برند تکنور)اصفهان آلومین 
031-25642355

031-25642955
031-25642655

کشايان برق اد- ارا 33554118-33553248086-086خیابان مبتکران- شهرک صنعتی خیر آب

988842705-158863531788835637کدپستی- 3طبقه - 318پ- بعد از چهارراه قائم مقام- خ مطهری- تهرانشهاب توشه

گل نور
سی - اصفهان تدای خیابان شیخ صدوق شمالی - پل فردو هیه - اب  کدپستی 9پالک - نبش بن بست ال

8163654753
031-36626565031-36629499

ا سپادان 8199937886کدپستی- جنب خ نیرو- خ جی- اصفهان نور فن ا
0311-2200725

5217001
0311-5217001

ی زينالی غربی- سهروردی شمالی- تهرانمازی نور 157778852371188527521-18311کد پستی - 135پالک - میرزاي

خیابان چهارم- فاز يک- شهرک صنعتی مورچه خورت- اصفهان(با برند تکنور)اصفهان آلومین 
031-25642355

031-25642955
031-25642655

ا ترانس یعصر-تهرانرام روی پارک ملت-خ ول 1122036600-196775687322036106کدپستی-5ط-42پ-ناهید غربی-روب

4202930-42029300411-1570411پ- متری اول30خ -شهرک صنعتی شهید رجايی جنوبی-تبريزسیگما ترانس

برز-قزوينباالست ايران یر کبیر غربی-شهر صنعتی-ال 2221850-22218510282-0282بلوار ام

یعصر-خ وحید دستگردی-تهران آرش ترانس کاکتوس-بین آفريقا وول 887930308888274ط دوم شرقی-321پ-جنب رستوران

چینی صنعتی ايرانسرپیچ  چینی70
علی-تهران -خ يکم خرمدشت- متری شرقی20خ -شهرک صنعتی خرمدشت-بعد از جاجرود-جاده آب

1657134311کدپستی -15پ
2276212116و76212920

د هفت کدپستی (ENSTO)نیرو کابل پارسیان سر کابل سرد71 86058796-86058430021-1485717837021تهران چیگر بلوار کوهک برج کاسپین واح

یعصر-(ظفر)خ شهید وحید دستگردی-تهرانپارس جلفا 8867433488664912طبقه پنجم-23ساختمان-مابین آفريقاو ول

صال  ش ات کان)دان د-3ط-21پ-11ک-خ میر عماد-خ مطهری-تهران(ال 7388546650-158774891988544722کدپستی-8واح

برز 7765498877654989ط دوم غربی-313پ-باالتر از بیمارستان سجاد-خ بهار شمالی-تهرانپارس مفصل ال

د- تهرانسرکابل چسب کار اون حاد- جاده دم 877344883-1077121066شماره - خ هفتم غربی- خ ات

آرين مفصل
-16طبقه -Bمجتمع جام جم همت بلوک -خ حیدری مقدم-بلوار سردار جنگل-خ شهید همت-تهران

د 1476661516 کدپستی 1606واح
44439607-4443962944439568

7623580-76883800511-450511پ-خ ابن سیناشرقی-بلوار فردوسی-مشهدفیوز صنعت

25023632501884-163182530003کدپستی -149نرسیده به مجیديه شماره-بزرگراه رسالت-تهرانپارس فیوز

کتريک 7211396-72129250351-89471389310351کدپستی-6خ قائم -کیلومتر سه جاده جديد نفت-يزدپیچاز ال

یعصر- تهران(ETI)ايستا توان صنعت  روی پارک ملت - خ ول 19677538672202802822055765کدپستی- 3ط-35پ- خ شناسا- روب

اد-تهرانپارس قفل 19979998532206931322359987کدپستی-79پ-خ چهادهم-سعادت آب

ام خمینی- تهرانکلون 66756858-66756855021-4721پالک - خیابان شیخ هادی- خیابان ام

واع فیوز کاردی73 ان

قفل کتابی74

LEDچراغ 68

ا جهت خريد هر  زام ا توجه به تنوع چراغ ها، ال ب

ايد مدل و نوع آن قبل از خريد، به  نوع چراغ ب

جام  تائید کمیته مربوطه رسیده و سپس خريد ان

.پذيرد

خ تولید، مدت  ده، تاري ام شرکت سازن حک ن

ع نیروی برق استان  ام شرکت توزي تی و ن گاران

ی است زام .مرکزی بر روی کاال ال

69

چوک

چوک

ی72 سرکابل حرارت

65

 

اتور سفورم تران

اتور سفورم تران

شعاب تابلوئی66 جعبه ان

ومینیوم  عبه انشعاب چدنی و آل استفاده ازج

ايد نمونه ساخته  ممنوع بوده و قبل از خريد ب

ه و پس از  ع ارائ شده  به کمیته فنی شرکت توزي

ن کمیته از شرکت های مورد  افت تايید اي دري

.تايید، تامین گردد

کست67 چراغ گازی الک پشتی از نوع داي

ا جهت خريد هر  زام ا توجه به تنوع چراغ ها، ال ب

ايد مدل و نوع آن قبل از خريد، به  نوع چراغ ب

جام  تائید کمیته مربوطه رسیده و سپس خريد ان

.پذيرد

خ تولید، مدت  ده، تاري ام شرکت سازن حک ن

ع نیروی برق استان  ام شرکت توزي تی و ن گاران

ی است زام .مرکزی بر روی کاال ال

64
UPSدستگاه 

ی های ) (DC ولت 110 ولت و 48دارای خروج
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توضیحاتشماره نمابرشماره تلفنآدرسنام سازندهنام تجهیز

لیست اقالم و کاالهای مورد تأيید شرکت توزيع نیروی برق استان مرکزی

1401مردادماه سال - ويرايش سی و دو

و ريکلوزر  1  آمپری هوايی630- ات
ور  ط اختصاصی قبل از خريد از ام شراي

تهای برق اخذ شود  زام)ديسپاچینگ و فوري (ال

من د-3طبقه-ساختمان رازی-خ فخررازی-خ انقالب-تهراندال 46640999366410040واح

5722233-360311-5722233-837610311کدپستی-161پ-خ يکم-شهر صنعتی جی-اصفهانآرا نیرو سپاهان

تاسازان سپاهان حسین-خیابان نشاط-اصفهاندل د -ساختمان نیک-مقابل ايستگاه بیت ال 32247693-32247689031-9031واح

د 7تهران، خیابان دکتر شريعتی، پايین تر از حسینیه ارشاد، دشتستان سوم، پالک نیرو کلید پارس 22871846-22867919021-6021، واح

5722233-360311-5722233-837610311کدپستی-161پ-خ يکم-شهر صنعتی جی-اصفهانآرا نیرو سپاهان

من د-3طبقه-ساختمان رازی-خ فخررازی-خ انقالب-تهراندال 46640999366410040واح

ان نیروی سپاهان 3613572069235655547پ -پل دوم-گورت-جی شرقی-اصفهانآرم

3650909-100511-3650901-91735/14910511صندوق پستی -مقابل شرکت گاز-بلوار شهید عباسپور-مشهدتوس نیرو

5722233-360311-5722233-837610311کدپستی-161پ-خ يکم-شهر صنعتی جی-اصفهانآرا نیرو سپاهان

د 7تهران، خیابان دکتر شريعتی، پايین تر از حسینیه ارشاد، دشتستان سوم، پالک نیرو کلید پارس 22871846-22867919021-6021، واح

تاسازان سپاهان حسین-خیابان نشاط-اصفهان1401مشروط تا پايان سال - دل د -ساختمان نیک-مقابل ايستگاه بیت ال 32247693-32247689031-9031واح

Theben 170  top 2یعصر-تهران ح-29پ-ک پرستو-باالتر از زرتشت-خ ول 15949381158889034088918159کدپستی-4وا

35723400-5031-35723444-8159484556031کد پستی- 111پالک - خیابان چهارم- شهرک صنعتی جی- اصفهانشیوا امواج

ا  کترونیک آزم اول خیابان نظامی- بلوار عارف قزوينی- شهرک صنعتی کاسپین- قزوين(1401مشروط تا پايان سال )اوژن ال
028-32848511

028-33651862
028-32848512

ABB ائی 14357733468888128488881288کدپستی-6شماره-کوی باغ سرا-خ شاد-مالصدرا-ونک-تهراناصل اروپ

ائی  اEPCAS-  زيمنس  اصل اروپ نمايندگی های مجاز اصل اروپ

یعصر-تهرانتله مکانیک اصل خريد از نمايندگی 22201530022015311پ-بن بست شهريار-(فرشته)خ شهید فیاضی -خ ول

ه زار شمالی-تهرانهیوندای کره جنوبی تايید از نمايندگی د-11پ-ک مصباح کريمی-الل 166674096066740959و15واح

28895673888966735ط -4شماره-کوچه هشتم–خ فلسطین شمالی  –تهران (پار س فانال)پارس حفاظ 

5217001-22007250311-81999378860311کدپستی-جنب خ نیرو-خ جی-اصفهان ايران کنتاکتور

کتريک)نیرو تجهیز توان  د-4ط-نبش کوچه چهارم-خ بهنام-کاشانی..آيت ا–تهران (نمايندگی چنت ال 114403654444036755واح

کتريک)چیره نیرو توان  ديشه - خیابان دکتر بهشتی - تهران (نمايندگی چنت ال دهای  - 56پالک - بین سهروردی و ان 19 و 18واح
88419260

88419261
88418998

LS یعصر-تهران  یعصر-خ ول تدای فتحی شقاقی-چهارراه ول د-3پ-اب 199709484-1388709890واح

اد برق سپهر د - 63پالک - خیابان ايرانشهر- تهرانآم 1581653717کد پستی - 5واح
88842410

88843385
88320923

کترو کاوه د- 5ط- 250ساختمان- خ سعدی شمالی- تهرانال 11476141657753608577534612کدپستی- 7واح

یعصر- تهران(ETI)ايستا توان صنعت  روی پارک ملت - خ ول 19677538672202802822055765کدپستی- 3ط-35پ- خ شناسا- روب

یان  35720672-35720592031-8159484981031 کدپستی 67 اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان پنجم پالک 1401مشروط تا پايان سال - (شیلیران)شارين پارس ايران

یرکنتور80 سازندگان دارای تايید صالحیت توان
کپارچه و  کلیه کنتور ها الزم است دارای بدنه ي

.پرس شده باشد

د - سالن موسسات- خیابان مطهری پارک علم و فناوری - يزدشیمی سازه B4035-37269505035-37280788واح

کامپوزيت آسیا
یعصر- تهران د  - 6پالک -کوچه نادر-باالتر از شهید بهشتی-خیابان ول : کد پستی - 10واح

1511643933
021-88106590-92021-88384775

788776071-151761611488775253کدپستی -14پ-خ يکم-خ گاندی-تهرانرهشاد
شرکت رهشاد فقط در خصوص خازن چراغ الک 

.پشتی دارای تأيیديه می باشد

58861831688618238پ-بن بست شبنم-خ کو لیوند-خ شیخ بهايی شمالی-خ مالصدرا-تهرانفراکوه

مد قصیری)خیابان بخارست -تهرانکاپاسیتور پارس 18873437188734370 طبقه 2پالک - غربی 16خیابان - (اح

آرين مفصل
-16طبقه -Bمجتمع جام جم همت بلوک -خ حیدری مقدم-بلوار سردار جنگل-خ شهید همت-تهران

د 1476661516 کدپستی 1606واح

44439607

44439629
44439568

هتعادل نیروی سپهر 74186452600708645260071پالک - 203زنبق - بلوار تالشگران- شهرک صنعتی زاوي

5722236-57222360311-81594851540311کدپستی -54پ-4فرعی -4خ -شهرک صنعتی جی-اصفهانکیان بسپار صفاهان

تاژ- سامانه های نوين افرا 36540838-37175281071-071بلوار مخابرات- بلوار تجارت شرقی- منطقه ويژه اقتصادی- شیرازول

شهر- تبريزاکسیر مهندسی مکاترونیک ارس شگاه صنعتی سهند- جنب تراکتورسازی ايران- جاده آذر دهای فناور دان 34265175-34265175041-041واح

7134643597: کد پستی - طبقه اول - 206ساختمان - 7کوچه - خیابان مالصدرا- شیرازسیماب تشخیص

071-91003393

071-36473807

09179818310

021-43859832

اتور85 سفورم اد-تهرانپارس قفلقفل درب تران 19979998532206931322359987کدپستی-79پ-خ چهادهم-سعادت آب

یعصر-(ظفر)خ شهید وحید دستگردی-تهرانپارس جلفا 8867433488664912طبقه پنجم-23ساختمان-مابین آفريقاو ول

برز 7765498877654989ط دوم غربی-313پ-باالتر از بیمارستان سجاد-خ بهار شمالی-تهرانپارس مفصل ال

د-تهرانسرکابل چسب کار اون حاد-جاده دم 877344883-1077121066شماره -خ هفتم غربی-خ ات

صال کابل ش ات دان
ه کاشانی- تهران اذر- خیابان آيت ال طبقه -  ساختمان پارت2/2پالک - نبش خیابان فهیمی- بلوار اب

د - دوم 9واح
021-44024191021-44024191

آرين مفصل
-16طبقه -Bمجتمع جام جم همت بلوک -خ حیدری مقدم-بلوار سردار جنگل-خ شهید همت-تهران

د 1476661516 کدپستی 1606واح

44439607

44439629
44439568

کاور بوشینگ، کاور مقره و کاور برقگیر83

اتور84 سفورم دستگاه هشدار دهنده سرقت تران

فشار ضعیف- مفصل فشار متوسط 86

79

 

کنتاکتور

کنتاکتور

کنسول کامپوزيتی81

خاز ن فشار متوسط و فشار ضعیف82

ا فاصله خزشی باالی  لیمر ب  800مقره از جنس پ

.میلیمتر مورد تأيید می باشد

فیوز لینک76

کات اوت تیغه ای77

ساعت فرمان نجومی78

75

کات اوت فیوز پلیمری

کات اوت فیوز پلیمری
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