
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي

مورد تاییدو کاالهاي لیست اقالم   
27/01/96تاریخ ویرایش  - ششمویرایش بیست و  

  
  
  
  



  
 شرکت ناظرین توسط کاال تایید کننده تضمین حاضر لیست از کاال تامین ؛میگردد تولید مختلف هاي کیفیت با کنندگان تولید توسط کاال از آنجا که -1

   .نمی باشد مرکزي استان برق نیروي یعتوز
 مورد کاال کیفیت چنانچه .گردد ارائه پروژه مدیر و مربوطه ناظر به وتهیه  زیر لیست بر مبتنی پیمانکار توسط کلی خرید از قبل کاال نمونه است الزم -2

 نصب و کاال کلی خرید به نسبت بود خواهد مجاز یمانکارپ سپس و صادر فرما کار طرف از کتبی تاییدیه ، کاالنمونه  قرنطینه ضمن گرفت قرار تایید

 .نماید اقدام شبکه در

 میباشد فنی کمیته تصویب و تخصصی هاي کمیته تایید مرکزي استان نیروي توزیع شرکت در سازنده یا و کاال هر صالحیت تایید و تشخیص مرجع -3

 ارایه تخصصی هاي کمیته به نیاز مورد مستندات کلیه همراه به درخواست است الزم نباشد زیر لیست در اي سازنده یا کاال نوع هر نام چنانچه.

 .شد خواهد اضافه لیست به صالحیت احراز صورت در الزم هاي بررسی از پس است بدیهی .شود

 پیچ- چوبی پیچ- خوار چکش چپی - مهره و پیچ انواع - مقره پایه انواع - مشترکین کابل بست - فلزي بست - واتریه راك انواع : شامل آالت یراق -4

 جمپر اتصال کلمپ - پیچه پنج و سه کلمپ - چراغ بازوي- متري 1.5 زمین اتصال الکترود - فلزي کنسول - تابلو سکوي - گالوانیزه تسمه - خاري

 .مقره پایه و میله -

 که....و پست-تلسکوپی پایه-معابر پایه-پروتیک پایه-شبکه آالت یراق- مختلف هاي رنج در ها تابلو کلیه: قبیل از کاالهایی ساخت و تهیه جهت -5

 .نمایند سفارش ویا ساخت به اقدام سپس اخذ گردیده و نظارت و مهندسی دفتر از نقشه باید ابتدا باشد می  نقشه مستلزم
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 آمپري هوایی 630 - اتو ریکلوزر   1

ABB ،PCE2000  26400736 26400736 3ط – 2پ - خ آقازاده فرد- بلوار میر داماد- تهران ساخت امریکا 

امور دیسپاچینگ و فوریتهاي شرایط اختصاصی قبل از خرید از 
 )الزام(برق اخذ شود

TAVRIDA 88833070 86071375 8ط - 102شماره - روبروي خ خردمند- خ کریم خان زند–تهران - برق ارس  ساخت اکراین باعایق جامد 

TAVRIDA 88727150 885402081  1واحد - 2پ - خ ششم- خ احمد قیصر- تهران- آذر کلید ساخت اکراین باعایق جامد  

JOSLIN   ساخت کانادا با رلهSEL 351  26400736 26400736 3ط – 2پ - خ آقازاده فرد- بلوار میر داماد- تهران و عایق جامد 

 آمپري هوایی 630 - سکسیونر گازي  2

MERLIN GERIN  026- 34760627- 31 3197996374کدپستی - 86پ- 5گلستان - شهرك صنعتی بهارستان- کمالشهر- کرج ساخت اسپانیا  026 -34760629 

شرایط اختصاصی قبل از خرید از امور دیسپاچینگ و فوریتهاي 
 )الزام(برق اخذ شود

 پارس سوییچ
- 1303واحد- 13ط- برج سپهر ساعی- جنب پمپ بنزین- نرسیده به پارك ساعی- خ ولیعصر- تهران 

 1433894431کدپستی- 1304
021 -88554944 -

88554507 
0241 -7290711 

SEL 44430241 44481775 140پ- متري گلستان شرقی 35- سردار جنگل- بزرگراه همت- تهران 

Sarel 88727150 885402081  1واحد - 2پ - خ ششم- خ احمد قیصر- تهران- آذر کلید  

ABB NXA  26400736 26400736 3ط – 2پ - خ آقازاده فرد- بلوار میر داماد- تهران فنالند با چک لیست 

 *خطا آشکار ساز 3

LINE TROLL 8- 88614984 3واحد- 10پ- کوچه بهار- چهارراه شیراز- خ مالصدرا- میدان ونک- تهران نروژ  88050210  
026- 34760627- 31 3197996374کدپستی - 86پ- 5گلستان - شهرك صنعتی بهارستان- کمالشهر- کرج اشنایدر فرانسه  026 -34760629  

PRODEL  1- 22884350 1661718731کدپستی- 3واحد- 985پ- پارك شریعتیروبروي - خ شریعتی- تهران آرژانتین  22866971 
 

 *یراق آالت 4

 فرآورده سازان شایان
- 12ط- جدید 12ش- ك آرام- خ نیکروش فرد- بعد از چهارراه نصرت- خ شادمهر- خ ستارخان- تهران

 145663611کدپستی
66005523 -
66027171 

66049379 

مبتنی بر طرح و نقشه  مورد تایید شرکت  بایدکل یراق آالت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي بوده،از تامین کنندگان مندرج در 
جدول حاضر تهیه و  نام شرکت سازنده بر روي قطعه حک شده 

الزم است قبل از خرید حجمی کاال،  نمونه آن به دفتر . باشد
کلی مهندسی شرکت توزیع ارائه  و پس از تایید نهایی خرید 

زم به ذکر است کاالهایی که داراي تاییدیه از ال.(صورت پذیرد
 )توانیر دارند مورد تایید است 

021- 66069657 43591- 54876کدپستی - 3خ نیستان - خ گلستان- شهرك صنعتی شفت- رشت یراق نیروي شایان  3482138 -0132 

 44099465 44099465 1461783353کدپستی- 3واحد- 2پ- غربیبوستان سوم - خ ناهید شمالی- بلوارمرزداران تابان گستر پویا

 33923628 33904437 7شماره- 1ط- خ الله زار جنوبی- تهران مازیار صنعت

031- 45837140- 2  روبروي سنگ سپاهان- بعد از نگین بار- خ شمس تبریزي- منطقه صنعتی دولت آباد- اصفهان  صنایع برق و تجهیزات پارسه   2 -45837140 -031  

34777087- 086  206خ - 2فاز- شهرك صنعتی خیرآباد- اراك   آریا قطعه اراك   33553954  

66593150- 3  خ آزادي ،روبروي دانشکده دامپزشکی،ساختمان کاوه - تهران  قوي ساز نیرو   66593150  

 8178615651کدپستی- جنب نیروگاه اصفهان- خ نیروگاه- اتوبان ذوب آهن- اصفهان کوشش برق اصفهان
0311 -7882228 -

7882202 
0311 -7882218 

 *میله ارت 5

021- 66069657 43591- 54876کدپستی - 3خ نیستان - خ گلستان- شهرك صنعتی شفت- رشت یراق نیروي شایان  3482138 -0132 
 

 فرآورده سازان شایان
- 12ط- جدید 12ش- ك آرام- خ نیکروش فرد- بعد از چهارراه نصرت- خ شادمهر- خ ستارخان- تهران

 145663611کدپستی
66005523 -
66027171 

66049379  

  66341170 66341117   4واحد - 14پ - کوچه گل پرور–نرسیده به انقالب - الله زار - تهران  آکان
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*میله ارت  5  

   77953528 77959032  جنب بانک اقتصاد نوین –تقاطع چهار راه آیت - خ دماوند  تجهیز سیستم زمین 

8- 88614984 3واحد- 10پ- کوچه بهار- چهارراه شیراز- خ مالصدرا- میدان ونک- تهران  بهین تجربه   88050210 
 

 فرآورده سازان شایان *سکوي ترانس یک طرفه 6
- 12ط- جدید 12ش- ك آرام- خ نیکروش فرد- بعد از چهارراه نصرت- خ شادمهر- خ ستارخان- تهران

 145663611کدپستی
66005523 -
66027171 

66049379 
بر اساس دستورالعمل مربوطه توانیر  باید سکوي ترانس یک طرفه 

و 50تا ظرفیت - )حک نام سازنده بر روي آن الزامی است( باشد
 کاوا 100

 پایه پروتیک 7

4131387- 0863 38135- 415کدپستی - خ صنعت - جاده تهران  13کیلومتر - اراك  آژند برج  0863 -4131387 
مهندسی و نظارت و با نظارت باید بر اساس نقشه و طرح دفتر 

 .ناظر مربوطه در طی انجام پروسه ساخت صورت گیرد
3573271- 0863 خ شقایق- خ دکتر حسابی- قطب صنعتی ایبک آباد- اراك دکل سازان  0863 -3573273 

4130876- 0863 3819954457کدپستی - خ صنعتگران- بلوار امیرکبیر- شهرك صنعتی شماره یک- اراك صنایع تولیدي عزیز محمدي  0863 -4130943 

 *کلمپ آویز کابل خود نگهدار فشار ضعیف 8

7- 88775253 1517616114کدپستی - 14پ- خ یکم- خ گاندي- تهران رهشاد  88776071 
 

 1144618771کدپستی - 51واحد- سراي الله زار- کوچه باربد- خ فردوسی- تهران نورگستر عماد
33935632 -
33926867 

33948500  

34763228- 026 8پ- خ کمالزاده- انتهاي خ رباط ماشین - بلوار شورا- کمالشهر- کرج )نتکو(نیرو تابان کنترل الکترو   026 -34763157 
 

73- 88544722 1587748919کدپستی- 8واحد- 3ط- 21پ- 11ك- خ میر عماد- خ مطهري- تهران )فنالند(انستو  88546650 
 

36601020- 026  خ نسترن شرقی- صنعتی سپید دشتشهرك - سه راه انبار نفت- کرج  نگین پروژه پاسارگاد  026 -36619135   

8- 88614984 3واحد- 10پ- کوچه بهار- چهارراه شیراز- خ مالصدرا- میدان ونک- تهران بهین تجربه  88050210 
 

 *کلمپ کششی انتهایی  کابل خود نگهدار 9

34763228- 026 8پ- خ کمالزاده- ماشین  انتهاي خ رباط- بلوار شورا- کمالشهر- کرج )نتکو(الکترو نیرو تابان کنترل   026 -34763157 
 

 1144618771کدپستی - 51واحد- سراي الله زار- کوچه باربد- خ فردوسی- تهران نورگستر عماد
33935632 -
33926867 

33948500  
  نگین پروژه پاسارگاد

  
36601020- 026  خ نسترن شرقی- شهرك صنعتی سپید دشت- سه راه انبار نفت- کرج  026 -36619135  

  

73- 88544722 1587748919کدپستی- 8واحد- 3ط- 21پ- 11ك- خ میر عماد- خ مطهري- تهران )فنالند(انستو  88546650  

10 
آلومینیوم سر خط یک طرف /کلمپ بی متال اتصال مس

 *دندانه دار
73- 88544722 1587748919کدپستی- 8واحد- 3ط- 21پ- 11ك- خ میر عماد- خ مطهري- تهران )فنالند(انستو  88546650 

 

11 
کلمپ ارتباط کابل خود نگهداربه کابل خود نگهدار دو 

 *طرف دندانه دار

73- 88544722 1587748919کدپستی- 8واحد- 3ط- 21پ- 11ك- خ میر عماد- خ مطهري- تهران )فنالند(انستو  88546650 
 

  )مشروط(نگین پروژه پاسارگاد
  

36601020- 026  خ نسترن شرقی- دشتشهرك صنعتی سپید - سه راه انبار نفت- کرج  026 -36619135  
 

34763228- 026 8پ- خ کمالزاده- انتهاي خ رباط ماشین - بلوار شورا- کمالشهر- کرج )نتکو(الکترو نیرو تابان کنترل   026 -34763157 
 

12 
کانکتور انشعاب عادي تک پیچه کابل خود نگهدار فشار 

 *ضعیف داراي پیچ ترکمتردار

73- 88544722 1587748919کدپستی- 8واحد- 3ط- 21پ- 11ك- خ میر عماد- خ مطهري- تهران )فنالند(انستو  88546650 
 

34763228- 026 8پ- خ کمالزاده- انتهاي خ رباط ماشین - بلوار شورا- کمالشهر- کرج )نتکو(الکترو نیرو تابان کنترل   026 -34763157  
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 1144618771کدپستی - 51واحد- زارسراي الله - کوچه باربد- خ فردوسی- تهران نورگستر عماد
33935632 -
33926867 

33948500  

13 
کانکتور انشعاب روشنایی معابر تک پیچه کابل خود نگهدار 

 *فشار ضعیف داراي پیچ ترکمتردار
74- 88544722 1587748920کدپستی- 8واحد- 3ط- 21پ- 11ك- خ میر عماد- خ مطهري- تهران )فنالند(انستو  88546650  

34763228- 026 8پ- خ کمالزاده- انتهاي خ رباط ماشین - بلوار شورا- کمالشهر- کرج )نتکو(الکترو نیرو تابان کنترل   *کانکتور روشنایی معابر   14  026 -34763157  

15 
کابل خود نگهدار فشار  دوکلمپ انشعاب مشترکین یک به 
 *ضعیف

73- 88544722 1587748919کدپستی- 8واحد- 3ط- 21پ- 11ك- عمادخ میر - خ مطهري- تهران )فنالند(انستو  88546650 
 

  )مشروط(نگین پروژه پاسارگاد
  

36601020- 026  خ نسترن شرقی- شهرك صنعتی سپید دشت- سه راه انبار نفت- کرج  026 -36619135  
 

34763228- 026 8پ- کمالزادهخ - انتهاي خ رباط ماشین - بلوار شورا- کمالشهر- کرج )نتکو(الکترو نیرو تابان کنترل   026 -34763157 
 

16  
کلمپ انشعاب مشترکین یک به چهار کابل خود نگهدار 

  *فشار ضعیف

73- 88544722 1587748919کدپستی- 8واحد- 3ط- 21پ- 11ك- خ میر عماد- خ مطهري- تهران )فنالند(انستو  88546650 
 

34763228- 026 8پ- خ کمالزاده- انتهاي خ رباط ماشین - شورابلوار - کمالشهر- کرج )نتکو(الکترو نیرو تابان کنترل   026 -34763157 
 

17 
پایه فیوز روشنایی معابر جهت کابل خود نگهدار با فیوز 

 *فشنگی مربوطه
73- 88544722 1587748919کدپستی- 8واحد- 3ط- 21پ- 11ك- خ میر عماد- خ مطهري- تهران )فنالند(انستو  88546650 

ارائه مدارك و تایپ تست و تاییدیه هاي سازندگان میتوانند با 
مورد نیاز نسبت به ارزیابی محصول خود اقدام و درنهایت با احراز 

 .نمایند  دریافت مطلوب بودن کیفیت  تاییدیه

  0353552188 0353552178  روبروي آزانس حاجی خان –خ جانبازان - شاهدیه- یزد   )تاك(توان الماس کویر یزد   کلید فیوز کابل خود نگهدار  18
  

 انواع المپ 19

9- 88835637 1588635317کدپستی- 3طبقه - 318پ - بعد از چهارراه قائم مقام- خ مطهري- تهران )مرغوببا آرك تیوب (شهاب توشه  88842705  

  88708131 88555131 کوچه عرفان- خ میرزاي شیرازي- خ مطهري- تهران   )مرغوببا آرك تیوب (نور افشان 

  88711985 88707337 1586714417کدپستی- 4واحد- 16شماره- کوچه عرفان- خ میرزاي شیرازي- خ مطهري- تهران )مرغوببا آرك تیوب (نور صرام پویا 

3- 77528642 1561611185کدپستی - 4شماره- خ بهار جنوبی- خ انقالب- تهران )مانه - ساوه ( مقره سوزنی یکپارچه ایران   *انواع مقره سرامیکی 20  77523311  

21 
الی  5با قدرت مکانیکی خمشی ( انواع مقره پلیمري اتکایی 

 )کیلو نیوتن 7
  الزاما" حداقل 7 چترکه*

7- 71751155- 0711 2- 715911صندوق پستی - منطقه اقتصادي برق و الکترونیک- شیراز تابان نیرو  0711 -7743806 

 .مقره سوزنی پیچ از پایین ممنوع می باشد
5- 5382153- 0264 3331914559کدپستی - نرسیده به پل سیمان سمت چپ- قزوین،بعد از سه راه نظر آباد- جاده کرج درود کلید  0264 -5382156 

 1658735711کدپستی- 14پ- خ هفتم غربی- خ اتحاد- جاده دماوند- تهران سیمکاتک
77339630 -
77338365 

77326833 

021- 33981714 1ط- پاساژنیرو صنعت- کوچه بوشهري- الله زار جنوبی- خمینیمیدان امام - تهران )مشروط(پلیمر عایق اسپادانا  33941267 -021 

 33958693 33110867 313شماره - 2ط- ساختمان سالمت- نرسیده به خیابان اکباتان- سعدي جنوبی- تهران مانه پرتو 

22 
 70با قدرت مکانیکی کششی (انواع مقره پلیمري کششی 

  )کیلو نیوتن
021- 33981714 1ط- پاساژنیرو صنعت- کوچه بوشهري- الله زار جنوبی- میدان امام خمینی- تهران پلیمر عایق اسپادانا  33941267 -021 
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ما  *چترکه  7حداقل  "الزا

7- 71751155- 0711  2- 715911صندوق پستی - منطقه اقتصادي برق و الکترونیک- شیراز  تابان نیرو  0711 -7743806   

5- 5382153- 0264 نرسیده به پل سیمان سمت چپ- قزوین،بعد از سه راه نظر آباد- کرج جاده درود کلید  0264 -5382156 
 

 1658735711کدپستی- 14پ- خ هفتم غربی- خ اتحاد- جاده دماوند- تهران سیمکاتک
77339630 -
77338365 

77326833  

  33958693 33110867 313شماره - 2ط- سالمتساختمان - نرسیده به خیابان اکباتان- سعدي جنوبی- تهران مانه پرتو 

 کیلو ولت 20انواع اسپیسر پلیمري  23

5- 5382153- 0264  سیمان سمت چپنرسیده به پل - قزوین،بعد از سه راه نظر آباد- جاده کرج درود کلید  0264 -5382156  

  1658735711کدپستی- 14پ- خ هفتم غربی- خ اتحاد- جاده دماوند- تهران  سیمکاتک
77339630 -
77338365 77326833   

7- 71751155- 0711 2- 715911صندوق پستی - منطقه اقتصادي برق و الکترونیک- شیراز تابان نیرو  0711 -7743806  

  33958693 33110867 313شماره - 2ط- ساختمان سالمت- نرسیده به خیابان اکباتان- سعدي جنوبی- تهران مانه پرتو

8- 88614984 3واحد- 10پ- کوچه بهار- چهارراه شیراز- خ مالصدرا- میدان ونک- تهران )اتوماتیکاسپیسر (بهین تجربه   88050210  

kline –  8- 88614984 3واحد- 10پ- کوچه بهار- چهارراه شیراز- خ مالصدرا- میدان ونک- تهران )همراه با تست شیت معتبر(جاسلین کانادا  88050210  

24 

 *)شالتر- مانوري - عمومی(توزیعانواع تابلو  فشار ضعیف 

2522405- 0811 6514643394کدپستی - جنب تعزیرات حکومتی- خ ختی- همدان آرین الکتریک غرب  0811 -2226733 
 

9- 66023168 4واحد- 2ط- 41شماره- نبش خ شهیدان- خ آزادي- تهران تابلو سازان غرب  66023798 
 

2- 4130501- 0863 خ شایگان - انتهاي بلوار امیر کبیر- شهرك صنعتی شماره یک - میدان امام خمینی- اراك فجر تابلو  0863 -4130503 
 

 7واحد- 14پ- 1ك- ضلع شمالی میدان پونک- اشرفی اصفهانی- تهران تابلو صنعت توان
44410722 -

444042213 
44404309 

 

81- 88331377  62پ- خ شهید قدس میر حیدري- خ جهان آراء- یوسف آباد- تهران آشتیان تابلو  88331373  

33- 88656225 15139351113کدپستی- 107پ- خ سرو- باالتر از میرداماد- خ ولیعصر- تهران پارس تابلو  88656271 
 

9- 88723337 1968958781کدپستی- 23شماره - خ سوم- باالتر از میرداماد- خ ولیعصر- تهران یم  88716117  

 82163777 82163000 21پ- کوچه ماگنولیا- نرسیده به تقاطع مطهري- خ قائم مقام - تهران شرکت کرمان تابلو
 

 

 44430241 44481775 140پ- متري گلستان شرقی 35- سردار جنگل- بزرگراه همت- تهران نوآوران برق آریا
 

3420168- 0341 خ ملیکا دوم- ملیکا بلوار- 2شهرك صنعتی شماره- کرمان الوان تابلو    
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  22473714 22470001 176پ  - نبش ك سلیمان زاده- ازگل- اقدسیه راسل تابلو

9- 88723337 1433633731کدپستی - 23شماره- 3خ- خ اسد آبادي- خ ولی عصر- تهران ایران ترانسفو  88716117  

7- 66692155 34پ- جنب انبار زیمنس- روبري نرده فرودگاه- فتحبعداز میدان - ابتداي جاده قدیم- تهران صنعتی مهر آباد  66616722 
 

  4132189 4132389 خ سرداران- شهرك صنعتی - سه راه خمین- اراك اراك تابلو
  22010016 22035499  1واحد- 4پ- ك آناهیتا- خ اخگري- خ فرشته- باالتر از پارك وي- خ ولی عصر- تهران  لنا یزد 

 
026- 34760627- 31 3197996374کدپستی - 86پ- 5گلستان - شهرك صنعتی بهارستان- کمالشهر- کرج تابش تابلو  026 -34760629 

 

  )آب و برق(تابلو هوشمند   25
2- 4130501- 0863  خ شایگان - انتهاي بلوار امیر کبیر- شهرك صنعتی شماره یک - میدان امام خمینی- اراك  فجر تابلو  0863 -4130503  

 

55535059- 031  ابتداي خ شانزرهم غربی- بلوار فجر- شهرك صنعتی راوند  )مشروط (حفاظ فرمان کاشان   031 -55515008  
 

  تابلو توسعه پذیر   26
2- 4130501- 0863  خ شایگان - انتهاي بلوار امیر کبیر- شهرك صنعتی شماره یک - میدان امام خمینی- اراك  فجر تابلو  0863 -4130503  

 

 4132189 4132389 خ سرداران- شهرك صنعتی - سه راه خمین- اراك اراك تابلو
 

27 

  
  انواع تابلو فشار ضعیف

 *مشترکین اختصاصی- لوازم اندازه گیري
  
  
 

2522405- 0811 6514643394کدپستی - جنب تعزیرات حکومتی- خ ختی- همدان آرین الکتریک غرب  0811 -2226733 
 

2- 4130501- 0863 خ شایگان - انتهاي بلوار امیر کبیر- شهرك صنعتی شماره یک - میدان امام خمینی- اراك فجر تابلو  0863 -4130503  
  44404309 44410722 7واحد- 14پ- 1ك- ضلع شمالی میدان پونک- اشرفی اصفهانی- تهران تابلو صنعت توان

81- 88331377 62پ- حیدريخ شهید قدس میر - خ جهان آرا - یوسف آباد- تهران آشتیان تابلو  88331373 
 

33- 88656225 15139351113کدپستی- 107پ- خ سرو- باالتر از میرداماد- خ ولیعصر- تهران پارس تابلو  88656271  
9- 88723337 1968958781کدپستی- 23شماره - خ سوم- باالتر از میرداماد- خ ولیعصر- تهران یم  88716117 

 
7- 66692155 34پ- جنب انبار زیمنس- روبري نرده فرودگاه- بعداز میدان فتح- جاده قدیمابتداي - تهران صنعتی مهر آباد  66616722  

026- 34760627- 31 3197996374کدپستی - 86پ- 5گلستان - شهرك صنعتی بهارستان- کمالشهر- کرج تابش تابلو  026 -34760629 
 

  4132189 4132389 خ سرداران- شهرك صنعتی - سه راه خمین- اراك اراك تابلو

 *کیلو ولت 20انواع تابلو  فشار متوسط و تابلو کمپکت  28
 

  44404309 44410722 7واحد- 14پ- 1ك- ضلع شمالی میدان پونک- اشرفی اصفهانی- تهران تابلو صنعت توان

026- 34760627- 31 3197996374کدپستی - 86پ- 5گلستان - شهرك صنعتی بهارستان- کمالشهر- کرج تابش تابلو  026 -34760629  

 82163777 82163000 21پ- کوچه ماگنولیا- نرسیده به تقاطع مطهري- خ قائم مقام - تهران شرکت کرمان تابلو
 

2- 4130501- 0863 خ شایگان - بلوار امیر کبیر - شهرك صنعتی شماره یک - میدان امام - اراك فجر تابلو  0863 -4130503 
 

  44430241 44481775 140پ- متري گلستان شرقی 35- سردار جنگل- همتبزرگراه - تهران نوآوران برق آریا
55535059- 031  ابتداي خ شانزرهم غربی- بلوار فجر- شهرك صنعتی راوند  )مشروط (حفاظ فرمان کاشان   031 -55515008  

 
 88644289 88644285   12ط- برج نگار- خ ولیعصر- میدان ونک- تهران  پرشین تجهیز نیرو 

 
3420168- 0341 خ ملیکا دوم- بلوار ملیکا- 2شهرك صنعتی شماره- کرمان تابلوالوان     

 22473714 22470001 176پ  - نبش ك سلیمان زاده- ازگل- اقدسیه راسل تابلو
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9- 88723337 1433633731کدپستی - 23شماره- 3خ- خ اسد آبادي- خ ولی عصر- تهران ایران ترانسفو  88716117  
   22010016 22035499  1واحد- 4پ- ك آناهیتا- خ اخگري- خ فرشته- باالتر از پارك وي- ولی عصرخ - تهران  لنا یزد 

8- 88644285 1437645681کدپستی- 6واحد- 12ط- برج نگار- خ ولیعصر- میدان ونک- تهران پرشین تجهیز نیرو  88644289  

 *انواع کیوسک 29

026- 34760627- 31 3197996374کدپستی - 86پ- 5گلستان - شهرك صنعتی بهارستان- کمالشهر- کرج تابش تابلو  026 -34760629 
 

33- 88656225 15139351113کدپستی- 107پ- خ سرو- باالتر از میرداماد- خ ولیعصر- تهران پارس تابلو  88656271  
 88644289 88644285   12ط- برج نگار- خ ولیعصر- میدان ونک- تهران  پرشین تجهیز نیرو 

 
 82163777 82163000 21پ- کوچه ماگنولیا- نرسیده به تقاطع مطهري- خ قائم مقام - تهران شرکت کرمان تابلو

 
  44404309 44410722 7واحد- 14پ- 1ك- ضلع شمالی میدان پونک- اشرفی اصفهانی- تهران تابلو صنعت توان

2- 4130501- 0863 خ شایگان - انتهاي بلوار امیر کبیر- شهرك صنعتی شماره یک - میدان امام خمینی- اراك فجر تابلو  0863 -4130503  
  44430241 44481775 140پ- متري گلستان شرقی 35- سردار جنگل- بزرگراه همت- تهران نوآوران برق آریا

3420168- 0341 دوم خ ملیکا- بلوار ملیکا- 2شهرك صنعتی شماره- کرمان الوان تابلو  
  

  22473714 22470001 176پ  - نبش ك سلیمان زاده- ازگل- اقدسیه راسل تابلو

9- 88723337 1433633731کدپستی - 23شماره- 3خ- خ اسد آبادي- خ ولی عصر- تهران ایران ترانسفو  88716117 
 

 اندازه گیري تابلو کامپوزیتی  30

7- 88708136 15138/813514کدپستی- 1ط- 24پ- 15 خ- خیابان وزرا- تهران ایمن ایستا الکتریک  88708135 

تاییدیه بر اساس نقشه و طرح  مصوب دفتر مهندسی و نظارت 
تحت نظارت ناظر مربوطه در طی انجام پروسه ساخت صورت 

ویا  ایمن ایستا الکتریکبدنه می بایست از شرکت .خواهد پذیرفت
 .شود تهیه ایمپو

2- 4130501- 0863 خ شایگان - انتهاي بلوار امیر کبیر- شهرك صنعتی شماره یک - میدان امام خمینی- اراك فجر تابلو  0863 -4130503 

031- 45837140- 2  روبروي سنگ سپاهان- بعد از نگین بار- خ شمس تبریزي- منطقه صنعتی دولت آباد- اصفهان  )ومپیا( سراپ يورین انمانهب  2 -45837140 -031  

4452736- 0863 روبروي پمپ بنزین- خ مشهد- اراك محسنتابلو سازي   0863 -4452736 

4574450- 0863 داخل سنگبري عزیزي- سمت چپ- ابتداي جاده کرهرود- میدان انقالب- اراك ایران تابلو  0863 -4574450 

 indoorآمپري  630دیژنکتور  ٣١

 )فقط جهت تعویض(کم حجم روغنی پارس سویچ 
- 1303واحد- 13ط- برج سپهر ساعی- جنب پمپ بنزین- به پارك ساعی نرسیده- خ ولیعصر- تهران 

 1433894431کدپستی- 1304
021 -88554944 -

88554507 
0241 -7290711 

کلیه دیژنکتورها بایدموتوردار  داراي چک لیست اصل سازنده 
کشور مربوطه بوده و در صورت نیاز تایپ تست تجهیزات باید ارائه 

ا از نوع ولتاژ ثانویه مجهز به کلیه رله ه- سال 3گارانتی - گردد
وداراي مانیتور و نمایشگرهاي  upsسیستم باطري بک آپ یا 

براي پست هاي عمومی فقط انواع بریکر وکیوم  - عملکرد باشند
 630و براي پست هاي اختصاصی تا ظرفیت , . مورد تایید است

براي : توجه . کاوا  انواع بریکر گازي و وکیوم مورد تایید می باشد
کاوا  و بیشتر بریکر وکیوم  800ست هاي اختصاصی با ظرفیت پ

 .مورد تایید می باشد

 و خالء)FP2416Bمدل(پارس سویچ گازي 
- 1303واحد- 13ط- برج سپهر ساعی- جنب پمپ بنزین- نرسیده به پارك ساعی- خ ولیعصر- تهران 

 1433894431کدپستی- 1304
021 -88554944 -

88554507 
0241 -7290711 

MERLIN  وSchneider  22015311 22015300 1965938511کدپستی- 2پ- بن بست شهریار- )فرشته(خ شهید فیاضی - خ ولیعصر- تهران اصل  فرانسه با چک لیست 

ABB   26400736 26400736 3ط – 2پ - خ آقازاده فرد- بلوار میر داماد- تهران اصل فنالند با چک لیست 

AREVA 5- 44481770 147668366کدپستی- 140پ- متري گلستان شرقی 35- سردار جنگل- بزرگراه همت- تهران اصل ایتالیا یا فرانسه با چک لیست  44430241 

SAREL1596934513کدپستی- 1واحد- 22پ- خ ششم- خ احمد قیصر- خ شهید بهشتی- تهران اصل ایتالیا با چک لیست 
885402690 -
88757691 

88732158 

SEL 44481775 140پ- متري گلستان شرقی 35- سردار جنگل- بزرگراه همت- تهران  اصل ایتالیا با چک لیست 
44430241  

  
 

 

 *رله حفاطتی 32
PNC-PAC E 100  36292139 36290380 روبروي شهرك بهاران–ابتداي بلوار مدرس - میدان خاتمی- یزد   

پس از دریافت   "صرفا  SELF POWERاستفاده از رله هاي 
 .مجوز واحد رولیاژ مورد تایید خواهد بود 

MK2200 L  1- 22884350 1661718731کدپستی- 3واحد- 985پ- روبروي پارك شریعتی- خ شریعتی- تهران  22866971 
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symap F 026- 34760627- 31 3197996374کدپستی - 86پ- 5گلستان - شهرك صنعتی بهارستان- کمالشهر- کرج  026 -34760629  

 indoor  آمپري 630سکسیونر داخلی  33

 131451653کدپستی - جنب پمپ بنزین- جاده مخصوص کرج 11کیلومتر- تهران )فقط جهت تعویض(هوایی ایران سویچ 
44905574 -
44905576 

44905576 

 - کلیه سیستمها باید داراي امکانات ارتقا به حالت موتوري 
یا سوپاپ انفجار و شناسنامه حک دریچه - اینترالك اتوماتیک گاز 

تایپ تست و قابلیت استفاده در سیستمهاي  - شده فلزي 
داراي اصل چک - سال  3گارانتی  - اتوماسیون را داشته باشد

 لیست سازنده کشور مربوطه

اشنایدراصل    Schneiderو  MERLIN: مدل گازي
 فرانسه با چک لیست

 22015311 22015300 1965938511کدپستی- 2پ- بن بست شهریار- )فرشته(خ شهید فیاضی - خ ولیعصر- تهران

ABB  26400736 26400736 3ط – 2پ - خ آقازاده فرد- بلوار میر داماد- تهران ایتالیا  با چک لیست  - اصل فنالند 

 42878 1433633731کدپستی- 23پ- خ سوم- خ یوسف آباد- تهران زیمنس ساخت آلمان با چک لیست
 

AREVA5- 44481770 147668366کدپستی- 140پ- متري گلستان شرقی 35- سردار جنگل- بزرگراه همت- تهران اصل ایتالیایا فرانسه با چک لیست  44430241 

SAREL1596934513کدپستی- 1واحد- 22پ- خ ششم- خ احمد قیصر- خ شهید بهشتی- تهران اصل ایتالیا با چک لیست 
885402690 -
88757691 

88732158 

SEL 44430241 44481775 140پ- متري گلستان شرقی 35- سردار جنگل- بزرگراه همت- تهران  اصل ایتالیا با چک لیست 
 

 *فیوز مینیاتوري 34

  77534612 77536085 1147614165کدپستی- 7واحد- 5ط- 250ساختمان- خ سعدي شمالی- تهران الکترو کاوه
F&G 51- 22256950 9واحد- 18پ- دومخ - خ شاه نظري- میدان محسنی- میرداماد- تهران  22055765  

4- 88504803 1587684511کدپستی- جدید 8شماره- 7خ- خ کوه نور- خ استادمطهري- تهران لگراند اصل  88734567  
 66740959 66740960 16و15واحد- 11پ- ك مصباح کریمی- الله زار شمالی- تهران هیونداي

 
ETI  22055765- 0351 22028028 1967753867کدپستی- 3ط- 35پ- شناساخ  - روبروي پارك ملت - خ ولیعصر- تهران  
LS 88709484 87133 13واحد- 3پ- ابتداي فتحی شقاقی- چهارراه ولیعصر- خ ولیعصر- تهران  

   88966735 88956738  2ط - 4شماره- کوچه هشتم–خ فلسطین شمالی  –تهران    پار س فانال
051- 35413423   371قطعه - بلوار صنعت- شهرك صنعتی فاز یک- مشهد  توس فیوز  35413426 -051   

  22015311 22015300 2پ- بن بست شهریار- )فرشته(خ شهید فیاضی - خ ولیعصر- تهران اشنایدر اصل

 *کلید هوایی و اتوماتیک فشار ضعیف  35

MERLIN 22015311 22015300 1965938511کدپستی- 2پ- بن بست شهریار- )فرشته(خ شهید فیاضی - ولیعصرخ - تهران و اشنایدر اصل اروپائی و خرید از نمایندگی 

کلیه کلید ها الزم است مجهز به تنظیمات جریان زیاد و زمان و 
 .عملکرد آنی باشند 

HYUNDAI 66740959 66740960 1145655571کدپستی- 16و15واحد- 11پ- کریمیك مصباح - الله زار شمالی- تهران ساخت کره جنوبی خرید از نمایندگی 

ABB  اصل اروپائی - OEZ  اتریش    
55535059- 031  ابتداي خ شانزرهم غربی- بلوار فجر- شهرك صنعتی راوند ترازاکی ساخت ژاپن  031 -55515008  

  88966735 88956738  2ط - 4شماره- کوچه هشتم–خ فلسطین شمالی  –تهران   پار س فانال 

LS 88709484 87133 13واحد- 3پ- ابتداي فتحی شقاقی- چهارراه ولیعصر- خ ولیعصر- تهران 

UNELEC 88366023 88366021 6314669836کدپستی- جدید52پ- بلوار دریا- سعادت آباد- تهران 

 *گردان'انواع کلید فیوز 36

7212925- 0351 8947138931کدپستی- 6خ قائم - کیلومتر سه جاده جدید نفت- یزد پیچاز یزد  0351 -7211396 
 

7- 7272246- 0351 سمت چپ- فرعی اول- متري سوم 24خ - بلوارکاج- شهرك صنعتی یزد- یزد صنایع برق زاویر  0351 -7272806  

7- 2644066- 0311 54واد- 3ط- میردامادساختمان - روبروي بیمارستان شهید صدوقی- خ بزرگمهر- اصفهان )آمپر 250و 160فقط براي مدل هاي (اصفهان کلید   0311 -2641677  

 انواع کلید فیوزخشابی و پایه فیوز فشار ضعیف 37

7212925- 0351 8947138931کدپستی- 6خ قائم - کیلومتر سه جاده جدید نفت- یزد پیچاز یزد  0351 -7211396 
فقط از جنس پلی کربنات مورد تایید است و انواع باکالیتی مورد 

 .قرار نمیگیردتایید فنی 
7- 7272246- 0351 سمت چپ- فرعی اول- متري سوم 24خ - بلوارکاج- شهرك صنعتی یزد- یزد صنایع برق زاویر  0351 -7272806 

7- 2644066- 0311 54واد- 3ط- ساختمان میرداماد- روبروي بیمارستان شهید صدوقی- خ بزرگمهر- اصفهان اصفهان کلید  0311 -2641677 
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 *اگنیتور 38

6637181- 0511 64واحد- 6ط- ساختمان صدرا- روبروي سه راه امام هادي- بزرگراه خاتم- مشهد ریزرایانه توس  0511 -6612917  
7- 88775253 1517616114کدپستی - 14پ- خ یکم- خ گاندي- تهران رهشاد  88776071  

031- 95020496  21واحد- 4ط- ساختمان حافظ- چهارراه فلسطین- اصفهان  نوید نیرو  95020497 -031  
 

11- 22036106 1967756873کدپستی- 5ط- 42پ- ناهید غربی- روبروي پارك ملت- خ ولیعصر- تهران  راما الکتریک  22036600  
2222451- 0311 8144853914کدپستی- 147پ- جنب بانک افتصاد نوین- خ فردوسی- اصفهان آتشکار  0311 -2231485 

 

 )اقالم خط گرم(رکاب وکلمپ هات الین 39
CHANCE     

3867545- 0511 9162486618کدپستی - 27پ- 34خ کوشش - میدان حافظ- مشهد تولید قطعات خط گرم اندیشمان مشهد  0511 -3867545 
 

)کیلوآمپر10(کیلوولت پلیمري  20برقگیر  40  

برقگیر زیمنس  با براکت از جنس پلی کربنات و مجهزبه 
 )مشروط(دیسکانکتور  

7267291- 0511 شرکت مرو پیشرو- 270شماره - 7و 5 بین ثنایی- خ ثنایی- مشهد  0511 -7276230  

انواع سیلیکونی با مقطع PAP25T10Dمدل ( برقگیر پارس
 با براکت از جنس پلی کربنات و مجهزبه دیسکانکتور) مربعی 

3- 88974091 1431664181کدپستی- 3واحد- 35پ- خ بوعلی سیناشرقی- خ چهلستون- م فاطمی- تهران  88974095  

031- 34412770  30پ – 20خ دکتر حسابی - شهرك صنعتی دولت آباد–اصفهان   )پایا(انتقال توان پاپدار  89774488 -021  
 

انواع سیلیکونی با مقطع PAP25T13Dمدل ( برقگیر پارس
 با براکت از جنس پلی کربنات و مجهزبه دیسکانکتور) مربعی 

3- 88974091 1431664181کدپستی- 3واحد- 35پ- سیناشرقیخ بوعلی - خ چهلستون- م فاطمی- تهران  88974095 
 

ABB  ساخت سوئیس با براکت از جنس پلی کربنات و
     مجهزبه دیسکانکتور

تري دلتا ساخت فرانسه  با براکت از جنس پلی کربنات و 
 مجهزبه دیسکانکتور

7- 88614984 2واحد- 10پ- بهارکوچه - چهارراه شیراز- خ مالصدرا- میدان ونک- تهران  88050209  

تري دلتا ساخت آلمان با براکت پلی کربنات عملکرد این 
 برقگیر بدون دیسکانکتور است

8- 88614984 3واحد- 10پ- کوچه بهار- چهارراه شیراز- خ مالصدرا- میدان ونک- تهران  88050210  

 FANOXفن اکسین  برقگیر فشار ضعیف 41
    

 پایه معابربولت ومهره  42

3553204- 0861 3837143794کدپستی - خ صنعتگران شرقی- شهرك صنعتی خیر آباد- اراك روئین ساز  0861 -3553206 
 

6- 6204845- 0311 630واحد- 4ط- مجتمع تجاري کوثر- خ چهارباغ باال- اصفهان احداث گستر نیروي پارس  0311 -6204848  
5- 4130113- 0861 جنب بانک ملت- تهران ابتداي جاده  - شهرك صنعتی قطب - اراك گیجین  0861 -4130116  

)گرد(پایه بتونی 43  
7882228- 0311 جنب نیروگاه اصفهان- خ نیروگاه- اتوبان ذوب آهن- اصفهان کوشش برق اصفهان  0311 -7882218 

 

031- 32121457- 58 2واحد - 4ط- 4فاز- ساختمان جهان نما- میدان امام حسین- اصفهان تیر سازي سدید  
58 -32121457 -

031   

 )چهار گوش(پایه بتونی  44

68- 22783158 401واحد- 16پ- پایین چهارراه دیباچی و دلبخواه- )دولت(خ کالهدوز- تهران آلفا بتون  22783175 
 

4229064- 0866 شهرك صنعتی- جاده دلیجان اصفهان 5کیلومتر - دلیجان پیروز بتون دلیجان    
3382090- 0311 بلوار صاحب الزمان- جاده قلعه شور- شیراز- اصفهان جاده  10کیلومتر همتوان سپاهان  

  

46412909- 031 بعد از احسان شیمی- خ دوم- خ دهم شرقی- خ چهارم شرقی- شهرك صنعتی سجزي تیر سازي سدید  031 -46412609  

3- 4443401- 0866 4خ بهار - 2خ بهارستان - شهرك صنعتی- جاده دلیجان اصفهان 5کیلومتر - دلیجان عاج بتون دلیجان  0866 -4443401 
 

2248813- 0863 38149- 5- 7783پ- 81ساختمان- خ دکتر حسابی- اراك جهاد تعاون اراك  0863 -2217730  
7882228- 0311 جنب نیروگاه اصفهان- خ نیروگاه- اتوبان ذوب آهن- اصفهان کوشش برق اصفهان  0311 -7882218  
  03157428299 03157428299  2خ تولید –شهرك صنعتی –جاده خوانسار  5کیلومتر - گاپیایگان  ماهان بتن گلپایگان
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2248683- 0865 اراك ،شهرك صنعتی خمین- جاده خمین  زاگرس بتون آفتاب مرکزي    
 3662132- 0382 9133192469 روستاي چلوان- شهرسامان- شهرکرد کارگاه بتون رضا

 

 پایه تلسکوپی معابر 45

80- 4130479- 0861 3818998553کدپستی- روبروي اداره هواشناسی- سه راه خمین- اراك حنیفارم اراكشرکت   0861 -4130479 
 

    - مجتمع تجاري زاینده رود- خ فردوسی- اصفهان گلنور الکتریک

 88307275 88828006 81پ - 105ساختمان - نبش خ گلریز- روبروي میدان شعاع- خ قائم مقام فراهانی- تهران شرکت آرم
 

 روئین ساز
    

  33553712 33553470 306خ - 3فاز –شهرك صنعتی خیرآباد   نور سازه اراك 
  2923423284 2923423283 4خ جامی - بلوار خیام- شهرك صنعتی عباس آباد- جاده خاوران 35کیلومتر  بدر فوالد تهران

6- 6204845- 0311 630واحد- 4ط- تجاري کوثرمجتمع - خ چهارباغ باال- اصفهان احداث گستر نیروي پارس  0311 -6204848  
086- 33553248  - شهرك صنعتی خیر آباد- اراك  شایان برق  

   
  08633127094 08633127090 4متري شهیدان جهان پناه مجتمع آسا ط  55خ - اراك  روئین نور آریا 

*)باآمپراژمختلف(ترانس جریان فشارضعیف  46  

 26پ- 4خ - خ فالمک شمالی- 4فاز- شهرك غرب- تهران مگ الکتریک
88365595 -
88367504 

88712206  

3922000- 0511 52شماره- خ رضا- شهرك صنعتی طرق- مشهد )5/0کالس( R.K-) الکترو پژاك آرین(رضا ترانس ورك   0511 -3923000  

5413465- 0511 91375- 1111صندوق پستی- 379شماره- 7خ - بلوارصنعت- شهرك صنعتی طوس- مشهد ) 0.5کلیه مدلها کالس (نوین هریس پویا   0511 -5413468 
 

 *کیلو ولت 20ترانس جریان و ترانس ولتاژ  47

 26پ- 4خ - خ فالمک شمالی- 4فاز- شهرك غرب- تهران مگ الکتریک
88365595 -
88367504 

88712206 
 

 ABB  - ALCE   زیمنس - ساخت ترکیه     

 22263225 22911553 1911973419کدپستی - 4ط- 2پ- 8خ - خ بهروز- میدان محسنی- دامادبلوار میر - تهران پارس شار
 

3922000- 0511 52شماره- خ رضا- شهرك صنعتی طرق- مشهد )5/0کالس( R.K-) الکترو پژاك آرین(رضا ترانس ورك   0511 -3923000 
 

14- 7439210- 0711 جاده ترکان 3کیلومتر- چهارراه شریف آباد- خ شهید دوران- بلوار مدرس- شیراز نیرو ترانس  0711 -7438691  

6068499- 0511 147پ- و معلم 25بین خ - بلوار جال ل آل احمد- بلوار وکیل آباد- مشهد TDL103وTDL104مشهد تدبیر  دیتا الگر 48  0511 -6070058  

 کنترل فاز 49
1- 2669960- 0311 8157653865کدپستی- قدوسیکوچه - خ حمزه اصفهانی- خ هشت بهشت شرقی- اصفهان شیوا امواج  0311 -2658332 

 

     KLEMSAN - آتبین 

 دستگاههاي میترینگ 50
     آتبین–زایلوگ 

ZIEGLER  -  KLEMSAN     

 *ترانسفورماتور 51

   42878 1433633731کدپستی- 23پ- خ سوم- خ یوسف آباد- تهران )کوشکن- زنگان- ري (بازرگانی ایران ترانسفو 

10- 3650901- 0511 91735/1491صندوق پستی - مقابل شرکت گاز- بلوار شهید عباسپور- مشهد توس نیرو  0511 -3650909  

14- 7439210- 0711 جاده ترکان 3کیلومتر- چهارراه شریف آباد- خ شهید دوران- بلوار مدرس- شیراز )شیراز(نیرو ترانس   0711 -7438691 
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 22پ- خ ابن سینا- آبادیوسف - تهران رشت فونیرو ترانس
88703615 -
88703616 

88703617  

 جعبه انشعاب  تابلوئی 52

026- 34760627- 31 3197996374کدپستی - 86پ- 5گلستان - شهرك صنعتی بهارستان- کمالشهر- کرج تابش تابلو  026 -34760629 

استفاده ازجعبه انشعاب چدنی و آلومینیوم ممنوع بوده  و قبل از 
ساخته شده  به کمیته فنی شرکت توزیع ارائه و خرید باید نمونه 

پس از دریافت تایید این کمیته از شرکت هاي مورد تایید تامین 
 گردد

81- 88331377 62پ- خ شهید قدس میر حیدري- خ جهان آراء- یوسف آباد- تهران آشتیان تابلو  88331373 

91- 22763290 2واحد- 1ط- 382پ- قائم306مجنمع - 7روبروي گلستان- خ پاسداران- تهران توان پرتو  22760056 

2- 34130501- 086 خ شایگان - انتهاي بلوار امیر کبیر- شهرك صنعتی شماره یک - میدان امام خمینی- اراك فجر تابلو  086 -34130503 

 چراغ الك پشتی  از نوع دایکست 53

2212720- 0311 ط سوم- 124پ- مجتمع زاینده رود- خ فردوسی- اصفهان  گل نور  0311 -2203535 
با توجه به تنوع چراغ ها  ،الزاما جهت خرید  هرنوع چراغ باید 
مدل و نوع  آن قبل از خرید به تائید کمیته مربوطه رسیده و 

 سپس خرید انجام پذیرد
7- 77603015 323پ- 4روبروي میثاق - نرسیده به سه راه طالقانی-- خ شریعتی- تهران جار  77501516 

 88307275 88828006 81پ - 105ساختمان - نبش خ گلریز- روبروي میدان شعاع- خ قائم مقام فراهانی- تهران صنایع روشنائی آرم

 LEDچراغ  54

8- 88709264- 021 5پالك - خیابان منصور- خیابان مطهري شایان برق   

با توجه به تنوع چراغ ها  ،الزاما جهت خرید  هرنوع چراغ باید 
قبل از خرید به تائید کمیته مربوطه رسیده و مدل و نوع  آن 

.سپس خرید انجام پذیرد  

9- 88835637 1588635317کدپستی- 3طبقه - 318پ - بعد از چهارراه قائم مقام- خ مطهري- تهران شهاب توشه  88842705 

  03135217001 03135217001  جنب تاالر بزرگ جی- خ جی- اصفهان  الکترو قائم 

2212720- 0311 ط سوم- 124پ- مجتمع زاینده رود- خ فردوسی- اصفهان  گل نور  0311 -2203535 

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

5217001 
0311 -5217001 

 

 چوك 55

11- 22036106 1967756873کدپستی- 5ط- 42پ- ناهید غربی- روبروي پارك ملت- خ ولیعصر- تهران راما ترانس  22036600  

4202930- 0411 157پ- متري اول 30خ - شهرك صنعتی شهید رجایی جنوبی- تبریز سیگما ترانس  0411 -4202930  

2221851- 0282 بلوار امیر کبیر غربی- شهر صنعتی- البرز- قزوین باالست ایران  0282 -2221850 
 

کاکتوسجنب - بین آفریقا وولیعصر- خ وحید دستگردي- تهران  آرش ترانس  8888274 88793030 ط دوم شرقی- 321پ- رستوران
 

7- 88775253 1517616114کدپستی - 14پ- خ یکم- خ گاندي- تهران رهشاد خازن چراغ الك پشتی 56  88776071  

 چینی صنعتی ایران سرپیچ  چینی 57
- خرمدشتخ یکم - متري شرقی 20خ - شهرك صنعتی خرمدشت- بعد از جاجرود- جاده آبعلی- تهران

 1657134311کدپستی - 15پ
22و76212920  76212116 

 

73- 88544722 1587748919کدپستی- 8واحد- 3ط- 21پ- 11ك- خ میر عماد- خ مطهري- تهران دانش اتصال  *سر کابل سرد   58  88546650 
 

 سرکابل حرارتی هوایی 59
  88664912 88674334 طبقه پنجم- 23ساختمان- ولیعصرمابین آفریقاو - )ظفر(خ شهید وحید دستگردي- تهران پارس جلفا

73- 88544722 1587748919کدپستی- 8واحد- 3ط- 21پ- 11ك- خ میر عماد- خ مطهري- تهران )الکان(دانش اتصال  88546650  
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   77654989 77654988  ط دوم غربی- 313پ- باالتر از بیمارستان سجاد- خ بهار شمالی- تهران  پارس مفصل البرز 

8- 77121066   10شماره - خ هفتم غربی- خ اتحاد- جاده دماوند- تهران  چسب کار سرکابل  77344883  
 

  88744199 88744199 11587776913کدپستی- 3ط- 11پ- 13ك- خ میر عماد- خ مطهري- تهران )الکان(شاهین مفصل 

 آرین مفصل
- 16طبقه - Bمجتمع جام جم همت بلوك - خ حیدري مقدم- بلوار سردار جنگل- خ شهید همت- تهران

 1476661516کدپستی  1606واحد
44439607 -
44439629 

44439568 
 

 *سیم آلومینیوم و مسی 60

 88786834 88797223 15178کدپستی- 7پ- 21ك- خ گاندي- تهران آلومتک

استفاده از سیم مربوطه به تولیدکنندگانی که تولیدات آنها مورد 
لیست حاضر تایید شرکت توانیر قرارگرفته است و نام آنها در 

نیست قبل از تامین کاال با ارایه تاییدیه تاریخ دار شرکت توانیر به 
کمیته فنی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تطبیق مدارك و 
مشخصات فنی کاال بالمانع است همچنین براي کلیه شرکت ها 

قبل از انجام پروژها و تامین کلی سیم ارایه تاییدیه توانیر 
ورد نیاز که تاریخ اعتبار آن معتبر باشد مخصوص نوع سیم م

 .الزامی است

 88733952 88736731 1587683511کدپستی- 26شماره- 7خ- خ شهید افراز- خ استاد مصهري- تهران سیمکات

 88077499 88368660 1466993771کدپستی- 2پ- نبش توحید اول- بلوار خوردین- شهرك غرب- تهران پویا غرب

 رسا خطوط
کدپستی - بهارستان سوم- بلوار کار آفرینان- میدان صنعت- شهرك صنعتی شهر کرد- شهرکرد

8813654995 
0381 -3339660  0381 -3339661 

 88875398 88875399 31واحد- 3ط- 6پ- برج ثریا- خ پردیس- خ مالصدرا- میدان ونک- تهران صنایع کابل کاشان

 پارسیان زاگرس
- بلوار اصلی- شهرك صنعتی سفید دشت- بروجنشهرستان - چهار محال بختیاري

 8875116898کدپستی
0382 -4564530  0382 -4564531 

 سیم رادسما
   

 6واحد- 3ط- 41پ- 14نبش خ - خ شهید قنبر زاده- خ شهید بهشتی- تهران توسعه برق ایران
88763950 -
88763955 

88760509 

 )آلفاصنعت پارس(آلفا کابل
- 16پ- نبش کوچه معتمدي- پایین چهارراه دیباچی و دلبخواه- )دولت(کالهدوزخ - تهران

 1945834451کدپستی401واحد
22783158 -68  22783175 

8- 8888407 9واحد- 14پ- نبش اهورامزدا- انتهاي خ الوند- میدان آرژانتین - تهران  آلوم کابل کاوه   88209352  

051- 35411400 9185113111کدپستی - فازیک- خ دهم- بلوار تالش شمالی- صنعتی طوس شهرك- مشهد  سیم و کابل مخابراتی قدرت خراسان   35414844 -051  

051- 35411400 9185113111کدپستی - فازیک- خ دهم- بلوار تالش شمالی- شهرك صنعتی طوس- مشهد سیم وکابل مشهد  35414844 -051  

D4 0121 -3114151 -4قطعه- آمل شهرك صنعتی بابکان- مازندران مدرن هراز آمل  0121 -3114154 

4064092- 0861 3813996598کدپستی - 21پ- ك شهید توسطی- خ شهید رجایی- اراك سیم نور یزدان   0861 -3672688 

 انواع فیوزکاردي 61

7688380- 0511 45پ- خ ابن سیناشرقی- بلوار فردوسی- مشهد فیوز صنعت  0511 -7623580  

ETI  22055765- 0351 22028028 1967753867کدپستی- 3ط- 35پ- خ شناسا - ملت روبروي پارك - خ ولیعصر- تهران  

2502363- 2530003 16318کدپستی - 149نرسیده به مجیدیه شماره- بزرگراه رسالت- تهران پارس فیوز  2501884 
 

7212925- 0351 8947138931کدپستی- 6خ قائم - کیلومتر سه جاده جدید نفت- یزد پیچاز الکتریک  0351 -7211396 
 

 22359987 22069313 1997999853کدپستی- 79پ- خ چهادهم- سعادت آباد- تهران پارس قفل قفل کتابی 62
 

20- 88787111 1517769513کدپستی- 19شماره- کوچه نهم- خ گاندي- تهران کابل البرز *کیلوولت 20کابل  63  88787117 -8  
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6- 88925755 3ط- 98پ- نبش چهارراه سمیه- جنوبیخ استاد نجات الهی - خ کریمخان - تهران کابل سازي ایران  88908000  

 88733952 88736731 1587683511کدپستی- 26شماره- 7خ- خ شهید افراز- خ استاد مصهري- تهران سیمکات
 

 22053760 22012211 23واحد- 6ط- 22شماره- بلوار گلشهر- بزرگراه آفریقا- تهران کابل یزد
 

6- 88762592 1553953713کدپستی- 64پ- خ خرمشهر- شمالیسهروردي - تهران کابل ابهر  88762471 
 

  77504594 77529690 1565839331کدپستی - 13پ- بهار شیراز- خ شریعتی - تهران سیمکو

  22028427 22669500 4و3ط- 18پ- ك هستی- باالتر از چهارراه پارك وي- ولیعصر- تهران کرمان و کاویان

 2ط- ساختمان زمرد- نبش میر عماد- بهشتیخ شهید - تهران کابل مغان
88743764 -
88752014 

88757639  

16- 88914509 جدید 41پ- ك افتخار- نرسیده به مطهري- خ ولی عصر- تهران کابل متال  88914679  

5- 22259653 32واحد- 17پ- ساختمان امیر- خ بهروز- میدان محسنی- تهران کابل سینا  22259640 
 

64 

  
  

  
  
  

 *پروتودورفشار ضعیفکابل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  88004859 88004626 5واحد- 45پ- خ دوم غربی- خ مرداد- بلوار گلها- م گلها- م فاطمی- تهران کابل باختر

37273334- 035  خیابان ستاره- بلوار نارون- بلوار ابریشم- شهرك صنعتی یزد- یزد  ستاره یزد  035 -37273019   

6- 88925755 3ط- 98پ- نبش چهارراه سمیه- خ استاد نجات الهی جنوبی- زندخ کریمخان - تهران کابل سازي  ایران  88908000 
 

 73234 73233 جدید 371پ- ایستگاه عوارضی- پایین تر از بهار شیراز- خ شریعتی- تهران صنایع الکتریکی خراسان
 

   66757453 66341341  3پ- کوچه نصر- خ فردوسی جنوبی- تهران  )سیمند کابل(آروین الکتریک پارس
23680- 22768000 4ط- 1پ- بن بست حافظ - بعد از چهار راه قنات- خ دولت - خ شریعتی - تهران تهران سیمین فر  22578857  
2342405- 0255 28پ- 22خ- شهرك صنعتی کاوه- ساوه کابل کاوه تک  0255 -2344879  

 36423320 36423670 1557سعدي شماره بلوار - شهرك صنعتی عباس آباد- جاده خاوران- تهران  سیم و کابل سهند
 

20- 88787111 1517769513کدپستی- 19شماره- کوچه نهم- خ گاندي- تهران کابل البرز  88787117 -8 
 

  88733952 88736731 1587683511کدپستی- 26شماره- 7خ- خ شهید افراز- خ استاد مطهري- تهران سیمکات

  22255374 22228186 جدید14پ- ساختمان آرمان- نبش نامی- تبریزیانخ امیر سهیل - خ میر داماد- تهران کابل مسین

8- 8888407 9واحد- 14پ- نبش اهورامزدا- انتهاي خ الوند- میدان آرژانتین - تهران آلوم کابل کاوه  88209352 
 

3237350- 0341 4فرعی - خ سنبل- شهرك صنعتی شماره یک- جاده جوپار- کرمان زر کابل کرمان   0341 -3219802  

051- 35411400 9185113111کدپستی - فازیک- خ دهم- بلوار تالش شمالی- شهرك صنعتی طوس- مشهد  سیم و کابل مخابراتی قدرت خراسان   35414844 -051  

 22053760 22012211 23واحد- 6ط- 22شماره- بلوار گلشهر- بزرگراه آفریقا- تهران کابل یزد
 

 87262626 87260000 4ط- 5پ- حافظیخ - خ پاکستان- خ شهید بهشتی- تهران سیمیا
 

6- 88762592 1553953713کدپستی- 64پ- خ خرمشهر- سهروردي شمالی- تهران کابل ابهر  88762471  
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 77504594 77529690 1565839331کدپستی - 13پ- بهار شیراز- خ شریعتی - تهران سیمکو
 

 22028427 22669500 4و3ط- 18پ- هستیك - باالتر از چهارراه پارك وي- ولیعصر- تهران کرمان و کاویان
 

7- 88652243 303واحد- ساختمان گل- باالتر از پارك ساعی- خ ولیعصر- تهران کابل سمنان  88652288  
66756573- 6  9واحد- 2ط- 14پ - کوچه گل پرور- الله زار نو- تهران  شهاب جم   667565572  

 

 73234 73232 371پ- شیرازپایین تر از بهار - خ شریعتی- تهران الکتریک خراسان
 

16و88842715  15و 14واحد - 5ط - 107پ - خ مالیري پور- ابتداي مفتح شمالی- م هفت تیر- تهران  سیم و کابل سیمباف   88835156   

7- 88319095 1578715111کدپستی- 5پ- ك مسجد- خ سلیمان خاطر- خ مطهري - تهران کابل همدان  88304972 
 

  88886990 88887541 4ط- 134پ- خ برزیل غربی- خ شیراز جنوبی- خ مالصدرا- ونکتهران میدان  کابل شاهین

051- 35411400 9185113111کدپستی - فازیک- خ دهم- بلوار تالش شمالی- شهرك صنعتی طوس- مشهد سیم وکابل مشهد  35414844 -051  

3- 8257122- 0351 137پ- فوقانیطبقه - جنب کوچه بنیاد جانبازان- بلوار دانشجو- یزد سیم و کابل پیشرو رفسنجان  0351 -8257124  
16- 88914509 جدید 41پ- ك افتخار- نرسیده به مطهري- خ ولی عصر- تهران کابل متال  88914679 

 
 33119947 33112466 1144733738کدپستی- 207پ- باالتر از مسجد بزرگ- الله زار جنوبی افق البرز

 
3363936- 0311 8189637841کدپستی - نرسیده به پل شهید خرازي- خ امام خمینی - اصفهان  )سیم و کابل اختر(سیستم کوثر سپاهان   31133639940 

 
5- 22259653 32واحد- 17پ- ساختمان امیر- خ بهروز- میدان محسنی- تهران کابل سینا  22259640 

 

 R191 56233070 56233071شماره- 4گلبرگ- بلوار نارنجستان- شهرك صنعتی شمس آباد- تهران سیم تاب سپهر
 

15- 02645310014  مجتمع ایران فخر- بعد از هشتگرد- قزوین- اتوبان تهران 80کیلومتر   سیم پود کاران   02645310015  
 

 66702188 66703051 1136834831کدپستی - ط دوم- 40شماره- خ سخائی- خ فردوسی- تهران کابل تک
 

  *کیلو ولت 20کابل خود نگهدار  65
 

20- 88787111 1517769513کدپستی- 19شماره- کوچه نهم- خ گاندي- تهران کابل البرز  88787117 -8 

در خصوص تهیه کابل خودنگهدار  از شرکت هاي مذکور با ارائه 
 سمپل تست امکان پذیر می باشد

 77504594 77529690 1565839331کدپستی - 13پ- بهار شیراز- خ شریعتی - تهران سیمکو

6- 88762592 1553953713کدپستی- 64پ- خ خرمشهر- شمالیسهروردي - تهران ابهر  88762471 

 2ط- ساختمان زمرد- نبش میر عماد- خ شهید بهشتی- تهران کابل مغان
88743764 -
88752014 

88757639 

 88733952 88736731 1587683511کدپستی- 26شماره- 7خ- خ شهید افراز- خ استاد مصهري- تهران سیمکات

 22053760 22012211 23واحد- 6ط- 22شماره- بلوار گلشهر- بزرگراه آفریقا- تهران سیم وکابل یزد

 *رشته  5 کابل خود نگهدار فشارضعیف 66

 50کابل  نمره - سیم و کابل پیشرو
   

از شرکت هاي مذکور با  35در خصوص تهیه کابل خودنگهدار نمره
 ارائه سمپل تست امکان پذیر می باشد 

 88532707 87260 طبقه چهارم - 5شماره  - کوچه حافظی  - خیابان پاکستان  - خیابان دکتر بهشتی  - تهران  50نمرهکابل   - تولیدي سیمیا

083- 34270558 جاده سنندج 5کیلومتر - کرمانشاه  95کابل  نمره - کابل باختر  34270562 -083 

 66171875 66749830 برق و صنعت کالسیک- 4پالك  - ساختمان نگین جنب - کوچه اوالدي- الله زار نو - تهران  95کابل  نمره –کابل مسین 

- 88743764 2ط- ساختمان زمرد- نبش میر عماد- خ شهید بهشتی- تهران 95کابل  نمره  - کابل مغان  88757639 

 70کابل  نمره - کیان کابل یزد
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021- 66749830 2پاساژ پردیس شماره - زادهکوچه امین - الله زار نو- تهران 70کابل  نمره - سیم راد سما   

68- 22783158 401واحد- 16پ- پایین چهارراه دیباچی و دلبخواه- )دولت(خ کالهدوز- تهران آلفا کابل  22783175 

041- 33334828- 31 31ده متري اول پ - ایستگاه مدرسه- زعفرانیه- تبریز 70کابل  نمره - سازه هاي بتنی تبریز  33312313 -041 

  9واحد -  14پالك  - نبش اهورامزدا  - انتهاي خیابان الوند  - میدان آرژانتین  - هران ت  70کابل  نمره - آلوم کابل کاوه
 

888888407 -8  88209352 
 

 کیلو ولت 20سیم روکشدار  67

8- 8888407 9واحد- 14پ- نبش اهورامزدا- انتهاي خ الوند- میدان آرژانتین - تهران آلوم کابل کاوه  88209352 
 

  88733952 88736731 1587683511کدپستی- 26شماره- 7خ- خ شهید افراز- خ استاد مصهري- تهران سیمکات

68- 22783158 401واحد- 16پ- پایین چهارراه دیباچی و دلبخواه- )دولت(خ کالهدوز- تهران آلفا کابل   22783175  

 کابلشوي مسی 68

  88744199 88744199 11587776913کدپستی- 3ط- 11پ- 13ك- عمادخ میر - خ مطهري- تهران شاهین مفصل

73- 88544722 8واحد- 3ط- 21پ- 11ك- خ میر عماد- خ مطهري- تهران دانش اتصال  88546650 
 

  77654989 77654988  ط دوم غربی- 313پ- باالتر از بیمارستان سجاد- خ بهار شمالی- تهران پارس مفصل البرز
 

8- 77121066   10شماره - خ هفتم غربی- خ اتحاد- جاده دماوند- تهران  سرکابل چسب کار  77344883  
 

 22555285 21پ- خ دوم غربی- خ شیدایی- خ یخچال - شریعتی3منطقه- تهران الکترو پویا
  

 66710731 66712348 13واحد- 3ط- 3پاساژالبرز- نرسیده به خیابان منوچهري- الله زار نو- تهران کلوته
 

 پلیمري کات اوت فیوز 69

 66410040 66409993 4واحد- 3طبقه- ساختمان رازي- خ فخررازي- خ انقالب- تهران دالمن

 میلیمتر 800مقره از جنس پلیمر با فاصله خزشی باال
 33958693 33110867 313شماره - 2ط- ساختمان سالمت- نرسیده به خیابان اکباتان- سعدي جنوبی- تهران مانه پرتو 

36- 5722233- 0311 83761کدپستی- 161پ- خ یکم- شهر صنعتی جی- اصفهان آرا نیرو سپاهان  0311 -5722233 

36- 5722233- 0311 83761کدپستی- 161پ- خ یکم- شهر صنعتی جی- اصفهان آرا نیرو سپاهان فیوز لینک 70  0311 -5722233  

 کات اوت تیغه اي 71
10- 3650901- 0511 91735/1491صندوق پستی - مقابل شرکت گاز- بلوار شهید عباسپور- مشهد توس نیرو  0511 -3650909 

 
36- 5722233- 0311 83761کدپستی- 161پ- خ یکم- شهر صنعتی جی- اصفهان آرا نیرو سپاهان  0311 -5722233  

 ساعت فرمان 72
Theben 170  top 2 88918159 88890340 1594938115کدپستی- 4واح- 29پ- ك پرستو- باالتر از زرتشت- خ ولیعصر- تهران  

1- 2669960- 0311 8157653865کدپستی- کوچه قدوسی- خ حمزه اصفهانی- خ هشت بهشت شرقی- اصفهان شیوا امواج  0311 -2658332  

 کنتاکنتور 73

ABB 88881288 88881284 1435773346کدپستی- 6شماره- کوي باغ سرا- خ شاد- مالصدرا- ونک- تهران اصل اروپائی  

 اصل اروپا EPCAS  - زیمنس  اصل اروپائی 
    

 22015311 22015300 2پ- بن بست شهریار- )فرشته(خ شهید فیاضی - خ ولیعصر- تهران تله مکانیک اصل خرید از نمایندگی
 

 66740959 66740960 16و15واحد- 11پ- ك مصباح کریمی- الله زار شمالی- تهران هیونداي کره جنوبی تایید از نمایندگی
 

  88966735 88956738  2ط - 4شماره- کوچه هشتم–خ فلسطین شمالی  –تهران   ) پار س فانال(پارس حفاظ
 

 8199937886کدپستی- جنب خ نیرو- خ جی- اصفهان  ایران کنتاکتور
0311 -2200725 -

5217001 
0311 -5217001 
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LS  1- 88709890 13واحد- 3پ- ابتداي فتحی شقاقی- چهارراه ولیعصر- خ ولیعصر- تهران  99709484  

 داراي تایید صالحیت توانیرسازندگان  کنتور 74
   

 کلیه کنتور ها الزم است داراي بدنه یکپارچه  و پرس شده باشد

 کاور بوشینگ و کاور مقره  75
 آرین مفصل

- 16طبقه - Bمجتمع جام جم همت بلوك - خ حیدري مقدم- بلوار سردار جنگل- خ شهید همت- تهران
 1476661516کدپستی  1606واحد

44439607 -
44439629 

44439568  

5722236- 0311 8159485154کدپستی - 54پ- 4فرعی - 4خ - شهرك صنعتی جی- اصفهان کیان بسپار صفاهان  0311 -5722236  

    جاده ساوه ،اراك- ساوه پروفیل ساوه لوله فلزي گالوانیزه گرم 76

      لوله پلی اتیلن فشار قوي 77

0713- 6473807 6واحد- 2ط - ساختمان بهار- 6کوچه - خ مالصدرا- شیراز )مشروط(تشخیص سیماب  دستگاه هشدار دهنده سرقت ترانسفورماتور  78  6473807 -0713  

 فشار ضعیف - مفصل فشار متوسط  79

 88664912 88674334 طبقه پنجم- 23ساختمان- مابین آفریقاو ولیعصر- )ظفر(خ شهید وحید دستگردي- تهران پارس جلفا
 

  88744199 88744199 11587776913کدپستی- 3ط- 11پ- 13ك- عمادخ میر - خ مطهري- تهران شاهین مفصل

  77654989 77654988  ط دوم غربی- 313پ- باالتر از بیمارستان سجاد- خ بهار شمالی- تهران  پارس مفصل البرز 
 

8- 77121066   10شماره - خ هفتم غربی- خ اتحاد- جاده دماوند- تهران  سرکابل چسب کار  77344883  
 

73- 88544722 8واحد- 3ط- 21پ- 11ك- خ میر عماد- خ مطهري- تهران دانش اتصال  88546650 
 

 آرین مفصل
- 16طبقه - Bمجتمع جام جم همت بلوك - خ حیدري مقدم- بلوار سردار جنگل- خ شهید همت- تهران

 1476661516کدپستی  1606واحد
44439607 -
44439629 

44439568  

 


