
 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 1صفحه 

 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 
 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

1 

پست كمپكت پیش 

 ساخته فلزی 

 

)مشخصات فني 

بهار -ویرایش دوم

1400) 

 

Biosco A 
Biosco B   

برند کلیدهای قدرت 

مورد استفاده 

دگان پست های تولیدکنن

کمپکت مطابق با برندهای 

اعالمی در ردیف  

تابلوهای فشارمتوسط که 

کتبا به دفتر تعیین 

صالحیت سازندگان اعالم 

 شده است.

 02634760629 02634760630 3197996374کد پستی  – 86پ  –گلستان پنجم  -شهرک صنعتی بهارستان -کمالشهر–کرج  تابش تابلو

 66-26403461 66-26403461 309واحد  -برج رز میرداماد -میرداماد -تهران تابلوصنعت  توان   

 88331373 81-88331377 1438895381کدپستی  6واحد  6پ–خ شهید قدس میرحیدری  -خ جهان آرا–تهران یوسف اباد   آشتیان تابلو   

 رسانش انرژی نوین     
 –طبقه دوم  – 1پ  –ساختمان سبز  -خ نیرو –نرسیده به جنت آباد  –ی خ آیت اهلل کاشان –فلکه دوم صادقیه  –تهران 

 11واحد 
44002535 44002534 

 02432223017 02432223018 خ دی جنوبی-انتهای بلوار پرفسور ثبوتی-شهرک صنعتی شماره یک)علی آباد(-زنجان ایران ترانسفوتوسعه پستهای     

 02634450758 02634450733 7واحد  -مجتمع پرواز -نرسیده به پل آزادگان -هریخیابان مط -کرج شارفن تابلو    

 36428425 4-36428420 128پالک -انتهای خیام-بلوار خیام-بلوار ابن سینا –شهرک صنعتی عباس آباد  تابش تابلو شرق    

  
 05132400485 05132400485 319 قطعه 3 کوشش برتر های فناوری صنعتی شهرک -مشهد پرشین تابلو تابان

  
 43856065 77718460 7واحد 4طبقه  -78پالک  -نبش تقاطع گلبرگ و رشید -نرسیده به فلکه اول تهرانپارس -تهران بهساز تابلو آسیا

 
 88031833 88030954 3تهران، خیابان مالصدرا، خیابان شیراز شمالی، بن بست غفوری، شماره  تامین تابلو 

 
 66023907 66005043 1پ -نبش کوچه سعید افشاریان -خ علی دهقان -خیابان آزادی -تهران طیف آسا 

 
 22695439 22695426 ساختمان شاب طبقه چهارم 58میدان ندا پ  چیذرتهران  ایران تابلو 

 
 D4 88648284 88648253 واحد ،4 طبقه ،62 پالک ،25 یابانخ نبش حقانی، اتوبان از تر پایین ،(جردن) آفریقا بلوار تهران، تال ایران)تالیران( 

 56230302 1-56230300 2پالک 5 گلشید نخلستان بلوار اباد شمس صنعتی شهرک - قم اتوبان 35 کیلومتر ثمین نیرو آذر)ثنا(  

 05137265003 05137265001 161پالک-عطار خیابان جنب-سنایی خیابان-مشهد پیشرو خراسان  

 88644289 8-88644285 6واحد -13 طبقه-نگار برج-ونک میدان از باالتر-ولیعصر خ-تهران پرشین تجهیز نیرو  

 05137255813 05137126404 804 و 802 واحد 8طبق 3 اداری ورودی جاودان برج 21 قرنی-قرنی بلوار-مشهد کیان ترانسفو**  
  

 . است  خته فلزی مطابق باشناسنامه تصویب شده مورد پذیرش بوده و رعایت فرآیند کنترل کیفیت الزامی*استفاده ازپست های کمپکت پیش سا

 می باشد. ** نیاز به اخذ مجوز موردی

2 

 

 پست پدمانتد

)مشخصات فني 

بهار -ویرایش دوم

1400) 

 

 

نیمه  -نیمه گازی
 روغنی

 اشنایدر الکتریک/ فرانسه

RM6 
 4760629-0263 02634760630  86پ  –گلستان پنجم  -هرک صنعتی بهارستانش -کمالشهر–کرج  تابش تابلو

ORMAZABAL 
 اسپانیا/

 02432223017 02432223018 شهرک صنعتی شماره یک)علی آباد(، انتهای بلوار پرفسور ثبوتی، خ دی جنوبی -زنجان توسعه پست های ایران ترانسفو



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 2صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 

 

 
3 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 وتابل

فشار متوسط 

  AISكمپكت 

بدون تجهیزات 

  اتوماسیون

)آخرین مشخصات 

-فنی ویرایش یک

 (1400تابستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LBS/SF 
-سکسیونر گازی اشنایدر

  یگاز دژنکتور
 فرانسه دریاشنا

 2634760629 02634760630 3197996374کد پستی  – 86پ  -گلستان پنجم  -هارستانشهرک صنعتی ب -کمالشهر–کرج  تابش تابلو

FP 

 تابش کلید*سکسیونر 

و دژنکتور گازی پارس 

 سوئیچ

 تابش کلید*

 پارس سوئیچ

S IM6 سکسیونر گازی 
-sarel-صنعت تابلو 

 توان
 66-26403461 66-26403461 309واحد  -برج رز میرداماد -میرداماد -تهران تابلو صنعت توان

 
 کره جنوبی/LS خالدزنکتور 

 ایآر گستر ملزومات  سکسیونر گازی 

 رسانش انرژی نوین
 –طبقه دوم  – 1پ  –ساختمان سبز  -خ نیرو –نرسیده به جنت آباد  –خ آیت اهلل کاشانی  –فلکه دوم صادقیه  –تهران 
 1473957981کد پستی   -11واحد 

44002535 44002534 
 

FP پارس سوییچ/ایران دژنکتور گازی 

S/WL IM6 
 /sarelدژنکتور خال

 sarelسکسیونر گازی
sarel 

 02634450758 02634450733 7واحد  -مجتمع پرواز -نرسیده به پل آزادگان -خیابان مطهری -کرج شارفن تابلو

EGYA/FP 

 دژنکتور گازی 

سکسیونر گازی 

 الکوپارس

  سوئیچ پارس

سکسیونر گازی 

 الکوپارس

BKL1 دیکل نیآر یگاز ونریسکس 

 36428425 4-36428420 128پالک -انتهای خیام-بلوار خیام-بلوار ابن سینا –شهرک صنعتی عباس آباد  تابش تابلو شرق

FP آرین کلید خال دژنکتور 

S IM6 سکسیونر گازی 

SAREL/ 3361659711کد پستی -خ بهشت – 4فاز  –شهرک صنعتی هشتگرد  روصنایع برق مدرن نی ایتالیا 
02644221450-

2 
2644221453 

WL دزنکتور خال 

GSECسکسیونر گازی 
ABB1991643481کدپستی  -3شماره  –بن بست غفوری  –شیراز شمالی  –خ مالصدرا  –تهران  تأمین تابلو 

88030954-
88049540 

88031833 
VD4 تور گازیدژنک 

SFG سکسیونر گازی 
-سرو نیرو شیراز

ZPUE22319856 22319856 6واحد  67خ شهیدقدس میرحیدری پ -خ جهان آراء -یوسف آباد -تهران  آشتیان تابلولهستان 

FP پارس سوییچ/ایران دژنکتور گازی 

S IM6 سکسیونر گازی 
SAREL - پارس کلید

 88482290 88482290 2طبقه 13شماره-کوچه شجاعی -بین مطهری و عباس آباد-خ مطهری-تهران پرشین تابلو تابان تابان
FP  پارس سوئیچ دژنکتور گازی 



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 3صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 * تابلو

فشار متوسط 

  AISكمپكت 
بدون تجهیزات 

 اتوماسیون

 

 

 

 

BKL1 آرین کلید یگاز ونریسکس 
 43856065 77718460 7واحد 4طبقه  -78پالک  -نبش تقاطع گلبرگ و رشید -نرسیده به فلکه اول تهرانپارس -تهران بهساز تابلو آسیا

FP  آرین کلید خالدژنکتور 

S IM6 سکسیونر گازی SAREL/ ایتالیا 
 جنب هنرستان فیروزیان–جاده فرح اباد  7کیلومتر–ساری  تابش رعد مازند

01133033002 
5- 01133033003 

WL دزنکتور خال SAREL/ ایتالیا 

BKL1 دیکل نیآر سکسیونر گازی 
 56230302 1-56230300 1834177379کد پستی  -4و  2پالک  - 5گلشید -بلوار نخلستان  -شمس آباد(  -اتوبان )قم  ثمین نیرو آذر)ثنا(

FP  آرین کلید خالدزنکتور 

PISR پارس تابلو/ایران سکسیونر گازی 
 88601400 88601317 1 پالک ، اعظم حکیم خ ، شمالی شیراز خ ، مالصدرا خ پارس تابلو

FP پارس سوییچ/ایران دزنکتور گازی 

ME6 سکسیونر گازی R.B/ایتالیا 
 دوم طبقه ،374 ساختمان مدرس، تقاطع یغرب جنوب نبش رداماد،یم تهران،بلوار لنا یزد

22035501-
22035499 

88677129 
VD4 دژنکتور گازی ABB 

S IM6 سکسیونر گازی SAREL/ ایتالیا 
-65436900 127پالک -غربی نهم خیابان-صفادشت صنعتی شهرک-ردمال -شهریار غرب تابلو

65437050 
65436500-
65433200 WL دزنکتور خال SAREL/ ایتالیا 

S IM6 سکسیونر گازی SAREL/ ایتالیا 
 03518249166 22018944 1واحد  - 9طبقه  -برج جم -نبش کوچه روانپور  -باالتر از پارک ملت  -خیابان ولیعصر  نیروسامان خاور

WL دزنکتور خال SAREL/ ایتالیا 

S IM6 سکسیونر گازی SAREL/ ایتالیا 
 88732158 88540208 واحد یک-22پالک -خ ششم -خ احمد قصیر -خ بهشتی –تهران  آذرکلید

WL نکتور خالژد SAREL/ ایتالیا 

EGYA الکوپارس/ایران سکسیونر گازی 
 66023907 66005043 1پ -نبش کوچه سعید افشاریان -خ علی دهقان -خیابان آزادی -تهران طیف آسا*

- - - 

GSECسکسیونر گازی 
ABB 22695439 22695426 ساختمان شاب طبقه چهارم 58تهران چیذر میدان ندا پ  ایران تابلو 

VD4 دژنکتور گازی 

GSECسکسیونر گازی 
ABB-  سرو نیرو

 D4 88648284 88648253 واحد ،4 طبقه ،62 پالک ،25 خیابان نبش حقانی، اتوبان از تر پایین ،(جردن) آفریقا بلوار تهران، تال ایران)تالیران( شیراز

VD4 دژنکتور گازی ABB-  سوئیچپارس 

IM6S یگاز ونریسکس SAREL/ ایتالیا 
 66705904 66707010 402واحد 4 طبقه 21 شماره ساختمان خارک خیابان انقالب خیابان تهران پارس سوئیچ بورد

WL خال نکتورژد SAREL/ ایتالیا 

BKL1 گلستان رعد الکترو آرین کلید یگاز ونریسکس  

 
 46015924 46015931 29 واحد 15 پالک. نوری ناطق شهید خیابان. اصفهانی اشرفی. تهران

 آرین کلید خال نکتورژد 

  sarel- یگاز رونیسکس 
 88846123 88846123 4 طبقه 9 شماره ممتاز بست بن مقام قائم خیابان -تیر هفت میدان تابان تابلو شرق

FP پارس سوییچ/ایران دژنکتور گازی 



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 4صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

BKL1 آرین کلید یگاز ونریسکس 

 پارس سوئیچ گازی نکتورژد  88644289 8-88644285 6واحد -13 طبقه-نگار برج-ونک میدان از باالتر-ولیعصر خ-تهران پرشین تجهیز نیرو

 آرین کلید دژنکتور خال 

 
 آرین کلید -SAREL یگاز ونریسکس

 05137265003 05137265001 161پالک-عطار خیابان جنب-سنایی خیابان-مشهد پیشرو خراسان
 آرین کلید-پارس سوئیچ خال نکتورژد

 ش کلید*تاب یگاز ونریسکس 
 02432223017 02432223018 خ دی جنوبی-انتهای بلوار پرفسور ثبوتی-شهرک صنعتی شماره یک)علی آباد(-زنجان ایران ترانسفوتوسعه پستهای 

 پارس سوئیچ خال نکتورژد 

GSECسکسیونر گازی ABB-آرین کلید 

 56235398 7-56235395 50پالک  6گلشید-بلوارنخلستان -شهرک شمس آباد- قم بعدازفرودگاه امام خمینی-اتوبان تهران  پارسیان تابلو فجر

 

VD4 دژنکتور گازی ABB  

 آرین کلید دژنکتور خال 

BKL1 آرین کلید یگاز ونریسکس 
 65446231 33118092 10پالک-2طبقه-مجتمع تجاری کریستال-الله زار شمالی-تهران فراهان تابلو ایرانیان

 آرین کلید خال نکتورژد 

ورود به فهرست 

به صورت موقت 

از تاریخ 
11/07/1400 

 پارس کلید تابان سکسیونر گازی
 22470001 22470001 176پالک  -نبش کوچه سلیمان زاده  -خیابان ازگل  -اقدسیه -تهران راسل تابلو

 پارس سوئیچ دژنکتور گازی

1-3  

AIS  تابلو  

فشار متوسط 

با ت كمپك

تجهیزات 

 اتوماسیون

LBS/SF 

-سکسیونر گازی اشنایدر

 دریاشنا یگاز دژنکتور

 فرانسه

 2634760629 02634760630 3197996374کد پستی  – 86پ  -گلستان پنجم  -شهرک صنعتی بهارستان -کمالشهر–کرج  تابش تابلو دریاشنا

S IM6 
-sarelسکسیونر گازی

 تابلو صنعت توان
sarel- 66-26403461 66-26403461 309واحد  -برج رز میرداماد -میرداماد -تهران تابلو صنعت توان توانتابلو صنعت 

 
- سکسیونر گازی

 ملزومات گستر آریا
 44002534 44002535   -11واحد  –طبقه دوم  – 1پ  –ساختمان سبز  -خ نیرو –نرسیده به جنت آباد  –خ آیت اهلل کاشانی  –فلکه دوم صادقیه  رسانش انرژی نوین ملزومات گستر آریا

S/WL IM6 
 /sarelدژنکتور خال

 sarelسکسیونر گازی
sarel 02634450758 02634450733 7واحد  -مجتمع پرواز -نرسیده به پل آزادگان -خیابان مطهری -کرج شارفن تابلو 

BKL1 36428425 4-36428420 128پالک -انتهای خیام-بلوار خیام-ابن سینابلوار  –شهرک صنعتی عباس آباد  تابش تابلو شرق دیکل نیآر یگاز ونریسکس 

BKL1 56230302 1-56230300 1834177379کد پستی  -4و  2پالک  - 5گلشید -بلوار نخلستان  -شمس آباد(  -اتوبان )قم  ثمین نیرو آذر)ثنا( دیکل نیآر سکسیونر گازی 

BKL1 43856065 77718460 7واحد 4طبقه  -78پالک  -نبش تقاطع گلبرگ و رشید -نرسیده به فلکه اول تهرانپارس -تهران سیابهساز تابلو آ آرین کلید یگاز ونریسکس 

BKL1 88644289 8-88644285 6واحد -13 طبقه-نگار برج-ونک میدان از باالتر-ولیعصر خ-تهران پرشین تجهیز نیرو آرین کلید یگاز ونریسکس 

 .استکیلوولت، رله های ثانویه و لوازم اندازه گیری برعهده شرکتهای سازنده تابلو کمپکت با انتخاب از فهرست تامین کنندگان   20وزهای مسولیت کنترل کیفیت فی ٭

 . است*شرکت طیف آسا در حال حاضر تنها در پروژه های بدون دژنکتور مورد تائید
 فاده قرار می گیرد.کلید در طرح پایلوت مورد است 100* کلید تابش کلید به تعداد 



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 5صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس
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 فشارمتوسطسکسیونر 
با مکانیزم قطع 

 هوایی کامل

 
جهت استفاده 

 تابلوهای سنتیدر
 44905576 5-44905571 13145-1653کد پستی  -جنب پمپ بنزین -جاده مخصوص کرج 11کیلومتر  –تهران  ایران سوئیچ ایران

 سکسیونر مورد اشاره را با اخذ مجوز موردی تولید نمایند.می توانند تابلوهای سنتی با  3*شرکتهای تابلوسازی ردیف 

5 

از  RMUتابلوی 

)آخرین  GISنوع 

ویرایش مشخصات 

فنی تابلوهای 

فشارمتوسط از نوع 

GIS  ویرایش صفر

 .(95پاییز 

 RM6 
اشنایدر 

 الکتریک/فرانسه
 02634760629 02634760630 86پ -گلستان پنجم-شهرک صنعتی بهارستان-کمالشهر-کرج تابش تابلو

 GA 
ORMAZABAL 

 02432223017 02432223018 شهرک صنعتی شماره یک)علی آباد(، انتهای بلوار پرفسور ثبوتی، خ دی جنوبی -زنجان توسعه پستهای ایران ترانسفو اسپانیا/

 05132400072 05132400072 157 واحد 1 صنعت خ -برتر آوریهای فن صنعتی شهرک صنایع توس کات خراسان ایران  

و تابش تابلو  با Euromold ا برند ب Plug-inشرکت توسعه پست های ایران ترانسفو سرکابل  RMU)تامین کننده  5مورد استفاده در تابلو می بایستی توسط شرکت های ردیف   PLUG-INاز تامین کنندگان مورد اشاره می باشند. سرکابل  RMUمجاز به استفاده از تابلوهای   3شرکتهای سازنده تابلو فشارمتوسط ردیف 

 .است(تهیه شود که مسئولیت کیفیت سرکابلها نیز با آنها Raychem(Tyco) و  Cell packبرند 

6 

 

RTU 
 

 شیرایو نیآخر)

ابالغی در  الزامات

 (27/03/97تاریخ 

 

 V-RTU2000 22883594 22883595 21پ-کوچه پرستو-خ جلفا -پل سید خندان )ضلع شمالی(–تهران  ویستا جهان ایران 

 SR-300 88762960 40شماره -خ هویزه شرقی-خ سهره وردی شمالی-تهران سازگان ارتباط ایران 
88764741 88766707 

 TBOX 
SEMAPHORE 

 44560464 44536059 39پالک -خ بیستم –جاده مخصوص  8کیلومتر –ری بلوار شهید لشک-تهران پارین کنترل بلژیک

 88732158 88540208 1واحد-22پالک-ششم خ-ریاحمدقص خ-یبهشت خ-تهران کلید آذر ایران  

7 

و  UHFمودم 

كلیه 

)شامل ملحقات

،  RFكابل

كانكتورهای 

مخابراتي،آنتن،     

نگهدارنده 

آنتن)میله یا 

 دكل(و...(
 

 شیرایو نیآخر)

 یفن مشخصات

دو  شیرایو مودم

 (95زمستان 

V-WM3000 22883594 22883595 21پ-کوچه پرستو-خ جلفا -ل سید خندان )ضلع شمالی(پ–تهران  ویستاجهان ایران 

SER-430 88762960 40شماره -خ هویزه شرقی-خ سهره وردی شمالی-تهران سازگان ارتباط ایران 
88764741 88766707 

 

 
 

انواع تابلو 

  
 

  
 66616722 66692155-7 1385763851کدپستی-34پ-جنب انبار زیمنس-روبروی نرده فرودگاه-بعدازمیدان فتح-ابتدای جاده قدیم-تهران صنعتی مهرآباد ایران 



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 6صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس
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فشارضعیف 
Indoor  

 out doorو  

 

 تغییرات نیآخر)

 یفن مشخات
 فشار یتابلوها

 فیضع

24/11/96 ) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 3197996374کد پستی  – 86پ  -گلستان پنجم  -شهرک صنعتی بهارستان -کمالشهر–کرج  تابش تابلو ایران
02634760627-

31 
2634760629 

 66-26403461 66-26403461 309واحد  -برج رز میرداماد -میرداماد -تهران تابلو صنعت توان ایران

 026-34450758 026-34450733 7واحد  -ازمجتمع پرو -نرسیده به پل آزادگان -خیابان مطهری -کرج شارفن تابلو ایران

 36428425 4-36428420 128پالک -انتهای خیام-بلوار خیام-بلوار ابن سینا –شهرک صنعتی عباس آباد  تابش تابلو شرق ایران

 2644221453 2-02644221450 3361659711کد پستی -خ بهشت – 4فاز  –شهرک صنعتی هشتگرد  صنایع برق مدرن نیرو ایران

 D4 88648284 88648253 واحد ،4 طبقه ،62 پالک ،25 خیابان نبش حقانی، اتوبان از تر پایین ،(جردن) آفریقا بلوار تهران، تالیران ایران

 88452732 88405853 1567718653کد پستی  -5واحد  -3ط  -59پ  –بین سهروردی و ترکمنستان  –خ مطهری  –تهران  صنایع برق هایبرد ایران

 رسانش انرژی نوین ایران
کد پستی   -11واحد    – 2ط – 1پ  –ساختمان سبز  -خ نیرو –نرسیده به جنت آباد  –خ آیت اهلل کاشانی  ––تهران 

1473957981 
44002535 44002534 

 88060781 88060942 9احد و -طبقه سوم  168روبروبانک صادرات پالک -خ مال صدرا-ونک-تهران  تابلو برق خزان ایران

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

 66023907 66005043 1پ -نبش کوچه سعید افشاریان -خ علی دهقان -خیابان آزادی -تهران طیف آسا ایران

 44430241 5-44481770 140پ  –متری گلستان شرقی )شهید مخبری(  35 –سردار جنگل  –بزرگراه همت  –ران ته نوآوران برق آریا ایران

 65433200 65436900 127پالک  -سمت راست  -بعد از تقاطع اول  -خیابان نهم غربی -شهرک صنعتی صفادشت غرب تابلو ایران

 88173488 88173488 13واحد  -7طبقه -برج نوبخت-خ عربعلی-رخ خرمشه-خ سهروردی-تهران آذرفنون تابلو ایران

 77635722 77502975 1561937813کد پستی  -طبقه همکف شرقی -9پ -ک صدیق-پائین تراز طالقانی-خ دکترشریعتی–تهران  مظهر نور ایران

 01133033003 01133033002 جنب هنرستان فیروزیان-فرح اباد 7کیلومتر -ساری تابش رعد مازند ایران

 77895493 77895472 3واحد -92پ -خ شهید قزوینی—ابتدای خ هنگام -م رسالت-تهران برق صنعتی مبتکر ایران

 43856065 77718460 7واحد 4طبقه  -78پالک  -نبش تقاطع گلبرگ و رشید -نرسیده به فلکه اول تهرانپارس -تهران بهساز تابلو آسیا ایران

 انایر
-26655630 4واحد-45پالک-کوچه قیطریه-بلوار کاوه شمالی-قیطریه  -تهران نکانوین

26655621 
26655058 



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 7صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 

 

 
 

 56230302 1-56230300 1834177379کد پستی  -4و  2پالک  - 5گلشید -بلوار نخلستان  -شمس آباد(  -اتوبان )قم  ثمین نیرو آذر)ثنا( ایران

 03518249166 22018944 1واحد  - 9طبقه  -برج جم -نبش کوچه روانپور  -باالتر از پارک ملت  -بان ولیعصر خیا نیرو سامان خاور ایران 

 88846909 88846123 4طبقه  9بن بست ممتاز شماره  -خیابان قائم مقام-میدان هفت تیر  تابان تابلو شرق ایران 

 
 

 2شهرک صنعتی شماره-بوشهر نیرو ساحل بوشهر ایران
0773344682860

81022-0 86080996 

 تابلو انواع
فیفشارضع  

Indoor  
out doorو 

تابلو انیآشت رانیا  22319856 22319856 6واحد  67 پ یدریرحیم دقدسیشه خ- آراء جهان خ-آباد وسفی - تهران 

 02432223017 02432223018 یجنوب ید خ ،یثبوت پرفسور واربل یانتها ،(آباد یعل)کی شماره یصنعت شهرک -زنجان ترانسفو رانیا یپستها توسعه رانیا

تابان تابلو نیپرش رانیا  88482290 88482290 2طبقه 13شماره-یشجاع کوچه -آباد عباس و یمطهر نیب-یمطهر خ-تهران 

 3 شماره غفوری، بست بن شمالی، شیراز خیابان مالصدرا، خیابان تهران، تامین تابلو  رانیا
88030954 88031833 

تابلو رانیا رانیا  22695439 22695426 چهارم طبقه شاب ساختمان 58 پ ندا میدان چیذر تهران 

بورد چیسوئ پارس رانیا  66705904 66707010 402واحد 4 طبقه 21 شماره ساختمان خارک خیابان انقالب خیابان تهران 

 46015924 46015931 29 واحد 15 پالک. نوری ناطق شهید خیابان. فهانیاص اشرفی. تهران الکترو رعد گلستان رانیا

 44013804 44040937 10واحد  – 44پالک  –نرسیده به اسکندر زاده-بعد از گلستان دهم  –بعد از بلوار مرزداران  –بزرگراه اشرفی جنوب  آیالر کهربا رانیا

 05137265003 05137265001 161پالک-عطار خیابان جنب-سنایی خیابان-مشهد پیشرو خراسان ایران

 03517273485 7273486 10 واحد -دوم طبقه -3047 پالک-فردوس مجتمع-طوس کوچه نبش-فردوس باغ-ولیعصر خیابان-تهران کیان ایساتیس ایران

 65446231 33118092 10پالک-2طبقه-مجتمع تجاری کریستال-الله زار شمالی-تهران فراهان تابلو ایرانیان ایران

-22035501 ، طبقه دوم374بلوار میرداماد، نبش جنوب غربی تقاطع مدرس، ساختمان تهران، لنایزد ایران
22035499 

88677129 

 88034297 88052909 15 واحد -10 پالک-54 خیابان -اسدابادی الدین جمال سید خیابان -تهران فجر تابلو مرکزی ایران

 22470001 22470001 176پالک  -نبش کوچه سلیمان زاده  -خیابان ازگل  -اقدسیه -تهران راسل تابلو نایرا



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 8صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 56235398 7-56235395 50پالک  6گلشید-بلوارنخلستان -شهرک شمس آباد-قم بعدازفرودگاه امام خمینی -اتوبان تهران  پارسیان تابلو فجر ایران

 55532709 48000820 34واحد-طبقه سوم-برج زمرد-خ اشرفی اصفهانی-تهران میهن تابلوفجر ایران

 

ورود به فهرست به 

از   صورت موقت

 11/02/1401تاریخ 

 02633309303 02633309303 3 پالک اکسیژن خیابان اباد، ملک راه سه به مانده متر 50 قزالحصار، جاده، کرج طبرستان تابلو آریا ایران

9 

 انواع تابلو

 یف فشارضع

out door  
 و 

 تابلوهای مانور

 

 

)آخرین ویرایش  

مشخصات فنی 

ابالغی 

06/06/96) 

  

 76262263 76262636 1/168پ  –صنعت شرقی  –کمرد  –جاجرود  بشری سازه ایران

 44138019 44132422 5طبقه268غربی پالک19ن نبش خیابا-خیابان مهستان-بلوار خلیل آبادی)باغ فیض(-نرسیده به همت-اتوبان ستاری شمال صادق نیرو آرین ایران

 1939815985کدپستی  -5واحد  -299پ  –بین چهاراه قنات و کاوه  –خ دولت  –خ پاسداران  –تهران  آریا صنعت ارم ایران
22591627-
22591621 

22573883 

 02637773740 02637773747 3405ه قطع  -بلوار حسابی شرقی  –شهرک صنعتی اشتهارد  –کرج  مبنا برق البرز ایران

 36232396 36234747 3811پالک  –پشت پمپ بنزین  -خیرآباد –ورامین  وارنا تابلو فجر)رجایی( ایران

 02636107804 02636107809 28 پالک غربی دوم کوچه سروستان خیابان گرمدره-کرج مخصوص جاده-تهران پایا برق جاوید ایران 

 55464886 55464446 5پ دارابی خیابان بهمن میدان تهران ران صنعت نیرو قائمسفی ایران 

ورود به فهرست به 
از   صورت موقت

 11/07/1400تاریخ 
 05135414561 05135414561 مروارید برج شاد، مالصدرا،خیابان ونک،خیابان تهران،میدان کنترل نیرو خراسان ایران

 مطابق با مشخصات فنی ابالغی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت . 9و  8و تابلوهای مانور ردیف شماره   out doorف استفاده از تابلوهای فشارضعی ٭

10 

بدنه 
تابلوفشارضعیف 

 كامپوزیت

 

 88708135 7-88708136 104 واحد ،24 پالک ،( پانزدهم) احمدیان خیابان وزرا، خیابان تهران، ایمن ایستا الکتریک* ایران  

 

به فهرست به  ورود

از   صورت موقت

25/12/1400تاریخ   

 03132654534 03132687031 6و8 آفرین کار خیابان بین بزرک شهرک اصفهان بسپار تجهیز ایستا الکتریک ایران

 *شرکت ایمن ایستا الکتریک به عنوان سازنده تابلوفشارضعیف کامپوزیت نیز مورد تائید می باشد.

 در صورت عقد تفاهم نامه با شرکت سازنده کامپوزیت برای ساخت تابلو استفاده نمایند. 10( می توانند از بدنه تابلوکامپوزیت ردیف 9و8ابلو فشارضعیف فلزی)ردیف** کلیه شرکت های سازنده ت

   SF6دیژنکتور  11

 FP پارس سوئیچ پارس سوئیچ / ایران 
 -1304و1303واحد  -13ط  –رج سپهر ساعی ب –جنب پمپ بنزین  –نرسیده به پارک ساعی  –تهران خ ولیعصر 

 1433894431کدپستی 

88554507-
88554944 

88554508 

SF 
اشنایدر الکتریک / 

 فرانسه
 22015311 22015300 1965938511کد پستی  -2پ  –بن بست شهریار –خ شهید فیاضی )فرشته(  -خ ولیعصر –تهران  تله مکانیک ایران



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 9صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس
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 دیژنکتور خالء

)آخرین 

-خصات فنیمش

-ویرایش دوم

 (1400بهار

  

VD4 ایتالیا ABB 22655357 22658572 27پالک -خیابان اردیبهشت-خیابان محمودیه -پارک وی 

  
(SIEMENS /)

 آلمان
 44905576 5-44905571 13145-1653کد پستی  -جنب پمپ بنزین -جاده مخصوص کرج 11کیلومتر  –تهران  ایران سوئیچ

 
(HVFهیوندای )/ 88313669 88312012 17واحد  – 7پ – 20ک –باالتر از شعاع  –خ قائم مقام فراهانی  –تهران  آریان نیرو رای کره 

WL SAREL/ 88732158 88540208 واحد یک-22پالک -خ ششم -خ احمد قصیر -خ بهشتی –تهران  آذر کلید ایتالیا 

VP4 پارس سوئیچ پارس سوئیچ / ایران 
 -1304و1303واحد  -13ط  –برج سپهر ساعی  –جنب پمپ بنزین  –نرسیده به پارک ساعی  –صر تهران خ ولیع

 1433894431کدپستی 

88554507-
88554944 

88554508 

*MV24  44030073 44030073 جنوبی 414واحد-برج نگین رضا-ابتدای بزرگراه اشرفی اصفهانی -تهران آرین کلید پارس 
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سكسیونر  

 داخلي قابل

قطع زیر بار 

 گازی
 الزامات نیآخر)

 یونرهایسکس

 ییتابلو یگاز
 کی شیرایو ریتوان

 نیآخر و 96آبان

 مشخصات شیرایو

 برق عیتوز یفن
 کی شیرایو تهران

 .( 97تابستان

 

  

  

اشنایدر الکتریک / 
 فرانسه

 22015311 22015300 1965938511پستی  کد -2پ  –بن بست شهریار –خ شهید فیاضی )فرشته(  -خ ولیعصر –تهران  تله مکانیک ایران

SAREL/ 88732158 88540208 واحد یک-22پالک -خ ششم -خ احمد قصیر -خ بهشتی –تهران  آذر کلید ایتالیا 

 07137744343 07137744595 108انتهای بلوار کارآفرین نبش خیابان -بعد از میدان دوم-شهرک  صنعتی بزرگ شیراز-شیراز سرو نیرو شیراز ایران

 88601400 88601317 1 پالک اعطم حکیم خیابان- شیرازشمالی خیابان-مالصدرا خیابان-تهران پارس تابلو ایران

R.B/22035501 ، طبقه دوم374بلوار میرداماد، نبش جنوب غربی تقاطع مدرس، ساختمان تهران، لنایزد ایتالیا-
22035499 

88677129 

EGYA  66084264 66044150 1خیابان آزادی، خیابان میرقاسمی،تقاطع سعید افشاریان با علی دهقان پالک  ارسالکوپ ایران 

GSEC ایتالیا ABB 22655357 22658572 27پالک -خیابان اردیبهشت-خیابان محمودیه -پارک وی 

 ZPUE/22356822 22356822 غربی3طبقه -12پالک-غربی 4کوچه -خیابان دشت بهشت–تهران سعادت آباد  تامین تجهیز آدرینا لهستان 

 44030073 44030073 جنوبی 414واحد-برج نگین رضا-ابتدای بزرگراه اشرفی اصفهانی -تهران آرین کلید پارس ایران 

 88482291 88482290 2واحد  13پالک  -ولیعصر بین بهشتی و مطهری کوچه شجاعی پارس کلید تابان ایران 

 26403461 26403461 309واحد-ردامادیم رز برج-ردامادیم -تهران تابلو صنعت توان رانیا 



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 10صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 56233588 56233588 11 واحد  1 پالک نیرو خیابان کاشانی اله آیت بلوار -صادقیه دوم فلکه- تهران ملزومات گستر آریا رانیا 

14 

سكسیونر 

 هوایي
 الزامات نیآخر)

 ریتوان یابالغ
آبان  1 شیرایو

96) 

 88833070 88835056 1584793717کد پستی  -ط اول - 196شماره  -خ کریمخان زند -تهران  صنایع بین المللی  ارس   صنایع بین المللی  ارس / ایران MBC88 خشک

 44905576 5-44905571 13145-1653کد پستی  -جنب پمپ بنزین -جاده مخصوص کرج 11کیلومتر  –تهران  ایران سوئیچ ایران CGو L241C خشک

 88656271 33-88656225 1968958781کد پستی  -107پ –خ سرو  -باالتر از میرداماد –خ ولیعصر  -تهران  یم Lucyانگلستان  RX خشک

 44430241 5-44481770 1476683661کدپستی  – 140پ  –متری گلستان شرقی )شهید مخبری(  35 –سردار جنگل  –بزرگراه همت  –تهران  نوآوران برق آریا ایتالیا PLS-24 SEL گازی

کدپستی  -1304و1303واحد –برج سپهر ساعی  –جنب پمپ بنزین  –نرسیده به پارک ساعی  –تهران خ ولیعصر  پارس سوئیچ پارس سوئیچ / ایران PGL گازی
1433894431 

88554507-
88554944 

88554508 

 EN-KPS گازی

EN 

TECHNOLOGY/کر

 ه جنوبی

 44030073 44030073 جنوبی 414واحد-برج نگین رضا-ابتدای بزرگراه اشرفی اصفهانی -تهران لید پارسآرین ک

 

 
B541/44268362 5-44268342 2 ط-383 پ-امام یادگار پل از بعد-غرب سمت به-احمد آل جالل بزرگراه-تهران باسط پژوه تهران ایران گازی 

 THO-24 88733048 88504490 4 وحد ، 22 پالک ، دهم کوچه ، بخارست خیابان ، آرژانتین یدانم ، تهران توان ره صنعت ایران 

ورود به فهرست به 

از  صورت موقت

تاریخ 

11/07/1400 

O-ISEC 88482291 88482290 2واحد  13پالک  -ولیعصر بین بهشتی و مطهری کوچه شجاعی پارس کلید تابان ایران 

ورود به فهرست به 

از  صورت موقت

تاریخ 

01/12/1400 

B-LS 44430241 44481770 140 پالک شرقی مخبری خیابان سردارجنگل خیابان همت بزرگراه تهران برناکلید البرز ایران 

15 

كلید 

 اتوماتیک

 الزامات نیآخر)

 یدهایکل

 کلیه رنج ها

)به صورت 

 موقت(

 

 

NSX-EZC   

MCCB- 

اشنایدر الکتریک / 

 فرانسه
 22015311 22015300 1965938511کد پستی  -2پ  –بن بست شهریار  –خ شهید فیاضی )فرشته(  -خ ولیعصر –تهران  تله مکانیک ایران



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 11صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 کیاتومات

 1شیرایو

 96 زمستان

 و ریتوان شرکت

 یفن مشخصت

 عیتوز شرکت

 تهران برق

 صفر شیرایو

 (97 نتابستا

 

 

 

 

)به کلیه رنج ها

 صورت موقت(

ACB 

TMAX MCCB- 
ABB/ 88881288 88881284 1435773346کدپستی  - 6شماره  -کوی باغ سرا  –خ شاد –مالصدرا –ونک–تهران  شرکت آریان یتالیاا 

EMAX ACB- 

-UCB MCCB 

HGM-HGP هیوندای / کره 
 آریان نیرو رای

 
 88313669 88312012 17واحد  – 7پ – 20ک -باالتر از شعاع  –خ قائم مقام فراهانی  –تهران 

 

UAN/UAS  

ACB- 

TS MCCB- 
LS(LGکره / ) 88709484 1-88709890 1433634431کد پستی  -13واحد  -3پ  -ابتدای فتحی شقاقی -چهارراه مطهری -خ ولیعصر –تهران  پارس نیرو سان 

AS/AN ACB- 

 77614612 77686085 9 و 7 واحد - 5 طبقه - 250 ساختمان -( قائم مسجد روبروی)629 شماره - شمالی سعدی خیابان الکتروکاوه ایران  آمپر 800و تا

آمپر 630و تا   
 ایران

 صنایع الکتریکی پارس حفاظ

 )پارس فانال(
 88955197 88956738 2طبقه 4خیابان فلسطین شمالی کوچه شهید فیروز دهقان پالک -تهران 

 
CHINT/88418998 88419260 19و18واحد-6طبقه-56شماره-بعد از چهار راه اندیشه-دکتر بهشتی خیابان-تهران چیره نیرو توان چین 

 

به صورت موقت 

یکساله از 
25/12/1400 

 ایران
 وسازه برق صنعت نوآوران

 (PTEC)نیروئ
 07136251557 07136234375 144پالک  14شیراز بلوار میرزای شیرازی کوچه 

آمپر 400و تا  

 
HIMEL/آماد ب چین(رق سپهرHIMEL)  88320923 88842410 1واحد  88خیابان طالقانی خیابان موسوی )فرصت شمالی( پالک 

به صورت موقت 

یکساله از 

07/2/1400  

 ایران
 شارین پارس ایرانیان

 شیل ایران
 02143850800 03135720672 67پالک  -انتهای خیابان پنجم -شهرک صنعتی جی -اصفهان

به صورت موقت 

ساله از یک

25/12/1400  

 22055765 22037055 4ط 35پالک( شناسا)شناس حق خیابان ملت پارک اصلی درب روبروی ولیعصر خیابان-تهران ایستا توان اتصال ایران

آمپر 250و تا  03132654534 03132651376 21واحد –ط دوم -ساختمان جام جم  –هشت بهشت غربی  –اصفهان  سان نیرو سروش)سانیر( ایران  

 ۴۵۶۱۳۰۰۰ ۴۵۶۱۳۰۰۰ طبقه سوم. -24یدان آرژانتین پالک م مهام دنا گستر ایران کلید هوائی نوع   



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 12صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

ACB  مدل
uew سازنده   5

 هونگفا

16 

كلید فیوز 

عمودی تا و  
A400 

)آخرین مشخصات 

-فنی ویرایش صفر

 (91زمستان 
 

    

 03537273284 2-03537273280 خیابان دوم سمت چپ -خیابان بنفشه -میدان اقاقیا -بادشهرک صنعتی خضرآ–یزد  پیچاز الکتریک پیچاز الکتریک / ایران

 03537272806 03537272246 89165-731صندوق پستی  -سمت چپ -فرعی اول –متری سوم 24خ  –بلوار کاج  –شهرک صنعتی یزد  –یزد  زاویر زاویر/ ایران

17 
 كنتاكتور

 

    

صنایع الکتریکی پارس 

 ایران/حفاظ

صنایع الکتریکی پارس 

 )پارس فانال(حفاظ
 88966735 88956738-9 1415733645کد پستی  -2ط  – 4پ  –ک هشتم  –خ فلسطین شمالی  –تهران 

 88313669 88312012 17واحد  – 7پ – 20ک -باالتر از شعاع  –خ قائم مقام فراهانی  –تهران  آریان نیرو رای هیوندای / کره جنوبی

 22015311 22015300 1965938511کد پستی  -2پ  –بن بست شهریار  –خ شهید فیاضی )فرشته(  -خ ولیعصر –تهران  تله مکانیک ایران اشنایدر الکتریک / فرانسه 

 88795830 88795816 1516739611کدپستی  – 102پ –روبروی خ سی و پنجم  –خ خالد اسالمبولی  –تهران  آریا تکسان فوجی الکتریک/ ژاپن

RADE 

KONCAR/22055765 22028028 1967753867کد پستی  – 3ط  -35پ  -خ شناسا–روبروی پارک ملت  –خ ولیعصر –تهران  ایستا توان صنعت مقدونیه 

LS(LGکره / ) 88709484 1-88709890 1433634431کد پستی  -13واحد  -3پ  -ابتدای فتحی شقاقی -چهارراه مطهری -خ ولیعصر –تهران پارس نیرو سان 

HIMEL/چین (آماد برق سپهرHIMEL)  88320923 88842410 1واحد  88خیابان طالقانی خیابان موسوی )فرصت شمالی( پالک 

 03135720592 03135720672 67. پالک   5انتهای  خیابان   -شهرک  صنعتی  جی  -اصفهان )شیل ایران(شارین پارس ایرانیان   ایران

CHINT/88418998 88419260 19و18واحد-6طبقه-56شماره-بعد از چهار راه اندیشه-خیابان دکتر بهشتی-تهران چیره نیرو توان چین 

 

به صورت موقت 

یکساله از 

25/12/1400 

 ایران
 وسازه برق صنعت نوآوران

 (PTEC)نیروئ
 07136251557 07136234375 144پالک  14شیراز بلوار میرزای شیرازی کوچه 

18 
 فیوز کریر 

 
  

  
ETI 22055765 22028028 1967753867کد پستی  – 3ط  -35پ  -خ شناسا–روبروی پارک ملت  –خ ولیعصر –تهران ایستا توان صنعت / اسلوونی 

 88955197 88956738 2 طبقه4 پالک دهقان فیروز شهید کوچه شمالی فلسطین خیابان- تهران پارس حفاظ)پارس فانال( ایران

به صورت موقت 

یکساله از 

25/12/1400  

 22055765 22037055 4ط 35پالک( شناسا)شناس حق خیابان ملت پارک اصلی درب روبروی ولیعصر خیابان-تهران ایستا توان اتصال ایران

     نشانگر خطا 19
FLAIR22D 

 در/فرانسهاشنای
 22015311 22015300 1965938511کد پستی  -2پ  –بن بست شهریار  –یاضی )فرشته( خ شهید ف -خ ولیعصر –تهران  تله مکانیک ایران



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 13صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

Nortroll 

CT2330)) 

 نروژ/

 88050210 88614984 3واحد 10ک بهارپ-تقاطع شیراز-خ مالصدرا–میدان ونک  بهین تجربه

KRIES IKI-20B1 

 آلمان
 33907994 33984458 414واحد -طبقه چهارم-اداری سعدیمجتمع تجاری و -خ سعدی جنوبی-تهران پیشرو افزار نیرو

KRIES IKI-20B1 

 آلمان
 44066573 9-44951948 1واحد 2 پ یانصار دیشه ک یامبرغربیپ به دهینرس یستار اتوبان -تهران طرح های صنعتی آذرخش

(HORSTMON 

EK3/1 آلمان /) 
 66358649 8-66358647 طبقه سوم 990نبش کوچه شهره پ  –خ آزادی خ آذربایجان  مپنیران

IONIC EF-37LF/ 

 ایران
 پارس رله هوشمند

طبقه -سرای محله نفت-نبش کوچه نهم-خیابان شهید زارع)نفت(-بلوار سیمون بلیوار-انتهای خیابان اشرفی اصفهانی-تهران

 اول
44879612 44879851 

SEL CD2032/ 

 ایتالیا
 44430241 5-44481770  140پ  –متری گلستان شرقی )شهید مخبری(  35 –سردار جنگل  –رگراه همت بز –تهران  نوآوران برق آریا

20 

رله ثانویه 

 جریان
 

 نیآخر) 

  الزامات شیرایو

 ریتوان شرکت

 ید 1 شیرایو

 و 91 ماه
 صفر شیرایو

 یفن مشخصات

 تهران برق عیتوز

 (95تابستان

AEG SAM 
DOA  2. 1 

 88590163 88581431 14خ ایران زمین نبش یکم پ-میدان صنعت-تهران شهرک قدس نهمیان ف همیان فن/ ایران

MK2200 L 22884350 1-22884350 1661718731کد پستی  -3واحد -)ساختمان کسری (  985پ -روبروی پارک شریعتی  -خ شریعتی  -تهران حیات صنعت البرز ایران 

SIA-F Fanox/ 88140067 88140081 6واحد  –طبقه دوم  7کوچه بیستم پالک –خ قائم مقام فراهانی  –ان تهر فن اکسین ویرا اسپانیا 

PAC-E100 PNC/03536292139 03536290380 روبروی شهرک بهاران -بلوار مدرس-یزد پهرنیرو کنترل کره جنوبی 

MC30-R2 
Microelettrica 

scientif ica/ایتالیا 
 44521209 44521486 2 واحد -59 پالک -گلها بلوار ارج راه سه -کرج مخصوص جاده 6 ترکیلوم -تهران توان پیشتاز کلید

HAFEZ121 22884351 22884350 3 واحد 985 پالک شریعتی پارک روبروی شریعتی خیابان تهران کیاالکترونیک فراز ایران 

21 

 كابلشو بیمتال

 شیرایو نیآخر)

 یفن مشخصات

 یک شیرایو

 (99 زییپا

   

SUNNYAR 03136294155 03136294145 12واحد  –ساختمان تیراژه -خ توحید میانی-اصفهان سانیار 

 3-66593150 3-66593150 179واحد  -11ط -cبلوک  –ساختمان کاوه  –روبروی دانشکده دامپزشکی  –نرسیده به جمال زاده  –خ آزادی  –تهران  قوی ساز نیرو  ایران

CKC/77326833 77238265 165873571 1کد پستی-14پ  -خ هفتم غربی  -خ اتحاد  -جاده دماوند  -تهران  چسب کار ایران 

 03133807763 03133807761 شرکت کلوته -نبش نیم فرعی دوم - 20خیابان -شهرک صنعتی محمود اباد-جاده اصفهان تهران کلوته ایران

 ایران کابلشو فول بی متال 
 سیفن صنعت گستران نقش

 )آکو(شهرآرا
 56522404 56522404 1 پ - ولیعصر خ -آباد احمد صنعتی شهرک -شورآباد

22 

كابلشو  

 معمولي
 شیرایو نیآخر)

  
 03133807763 03133807761 شرکت کلوته -نبش نیم فرعی دوم - 20خیابان -شهرک صنعتی محمود اباد-جاده اصفهان تهران کلوته ایران  

 
CKC/77326833 77238265 165873571 1کد پستی-14پ  -خ هفتم غربی  -خ اتحاد  -جاده دماوند  -تهران  چسب کار ایران 



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 14صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 یفن مشخصات
 زییپا یک شیرایو

99) 

 كابلشو  بي متال مي بایستي از نوع روكش قلع یا با جوش اصطكاكي باشد.

23 

سركابل ومفصل 

حرارتي،تبدیل 

روغني به خشک 

)فشارضعیف 

 وفشارمتوسط(
  

 ریکم / آلمان EPKT  کابل و مفصلسر

 88664912 88674334 طبقه پنجم -23ساختمان  -مابین آفریقا و ولیعصر -خ شهید وحید دستگردی )ظفر( –تهران  پارس جلفا
سرکابل و 

مفصل 

 فشارمتوسط

به صورت موقت 

یکساله از 
25/12/1400 

 گاال/هند

 HWG سرکابل
 Hongshang  77344883 77121066 1658735711کدپستی  – 14پ  –خ هفتم غربی  –خ اتحاد  –جاده دماوند  – تهران چسب کار چین 

 MWP,HTG مفصل

 HAT سرکابل
Hongshang  22231350 8-22692676 1933813789-10واحد  2طبقه  2مجتمع پل رومی -کوچه سینا–باالتر از سراه قلهک -شریعتی–تهران  آرین مفصل چین 

صلمف  HRA3,HRA2 

 HSK سرکابل
CTL/88307565 88847401 1589944416کد پستی    -ط دوم شمالی  – 19شماره  –خ مشاهیر  –خ قائم مقام فراهانی  –تهران  پارس مفصل آسیا انگلستان 

 HJMV مفصل

 66718415 66706115 1133936813کدپستی -898شماره -کالجچهارراه -خیابان انقالب –تهران  صفدر ساسانی NEXANS NEXANS سرکابل و مفصل

 سرکابل ومفصل
 

Cell pack 88991321 88991321 1103واحد  -ساختمان نگین ساعی-باالتر از سه راه بهشتی-ولیعصر خ-تهران تجارت اسپادانا ان عصرفناور 

مفصل 

 فشارضعیف

Heat-

shrink برند 
Shenzhen 

woer 

ت تاریخ ورود به فهرس

به صورت موقت و 

یکساله 

26/08/1400 

 91008686 91008585 14واحد 7 ط 23پ شهدا خ شیرازی میرزای خ آژند کاوش ساعی

24 
سركابل و مفصل 

 چدني
 77344883 77121066 1658735711 یکدپست – 14 پ – یغرب هفتم خ – اتحاد خ – دماوند جاده – تهران کار چسب ایران  

25 

سركابل حرارتي 
 چپقي

)آخرین مشخصات 

فنی ابالغی مورخ 

19/06/97)  

 07137743041 07138220147 32پالک-108فرعی-خیابان فناوری-شهرک صنعتی بزرگ شیراز-شیراز نیرو گستر برق یکتا ایران  



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 15صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

26 
سركابل و مفصل 

 سرد
 

به صورت موقت 
یکساله از 

25/12/1400  

Hongshang  77344883 77121066 1658735711 یکدپست – 14 پ – یغرب هفتم خ – اداتح خ – دماوند جاده – تهران کار چسب چین 

27 
كاور بوشینگ 

  ترانسفورماتور

BC CTL/ 88307565 88847401 1589944416کد پستی   -ط دوم شمالی  – 19شماره  –خ مشاهیر  –خ قائم مقام فراهانی  –تهران  پارس مفصل آسیا انگلستان 

 
 08645260067 714هرک صنعتی زاویه خ سوم پشزرندیه -استان مرکزی  تعادل نیروی سپهر ایران

08645260070-
71 

28 

 

ساعت فرمان 

 نجومي 
 شیرایو نیآخر)

 در یفن مشخصات
 .( 87 زمستان

  

 SEL170TOP2  1594938115 -کدپستی 4واحد  -29پ -ک پرستو-باالتر از زرتشت  -خ ولیعصر -تهران  فرین آرا تبن / آلمان 
88918157-58 

88890340 
88918159 

AWB 03135723400 03135723690 111پالک -انتهای خیابان چهارم -شهرک صنعتی جی –اصفهان شیوا امواج شیوا امواج ایران 

29 

كلید جداساز 

 هوایي
 شیرایو نیآخر)

 یفن مشخصات

- کی شیرایو

 (95بهار

  

 
 03135722133 03135722233 83761کد پستی  -161پ  -کمخ ی  -شهرصنعتی جی  –اصفهان  آرا نیرو سپاهان ایران

ورود به صورت 
موقت و یکساله از 

تاریخ 

25/02/1401 

 03132247693 03132247689 اول طبقه- نیک ساختمان-الحسین بیت ایستگاه مقابل-نشاط خیابان -اصفهان دلتاسازان سپاهان ایران

ورود به صورت 

موقت و یکساله از 

تاریخ 

25/02/1401 

 22871846 22867919 6 واحد - 7 پالک - سوم دشتستان - ارشاد حسینیه از تر پایین - شریعتی خیابان - تهران نیرو کلید پارس ایران

 
30 

كات اوت 

 فیوز

 شیرایو نیآخر)

 یفن مشخصات

ویرایش یک 

 (1400تابستان 

  

 

 03135722133 03135722233 83761کد پستی  -161پ  -خ یکم  -شهرصنعتی جی  –اصفهان  آرا نیرو سپاهان ایران

 66410040 66409993 1314753933کد پستی  – 4واحد  -طبقه سوم –ساختمان رازی  –خ فخر رازی  –خ انقالب  -تهران  دالمن ایران

ورود به صورت 

موقت و یکساله از 

تاریخ 
25/02/1401 

 03132247693 03132247689 اول طبقه- نیک ساختمان-الحسین بیت ایستگاه قابلم-نشاط خیابان -اصفهان دلتاسازان سپاهان ایران



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 16صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

ورود به صورت 
موقت و یکساله از 

تاریخ 

25/02/1401 

 22871846 22867919 6 واحد - 7 پالک - سوم دشتستان - ارشاد حسینیه از تر پایین - شریعتی خیابان - تهران نیرو کلید پارس ایران

31 

 فیوز المان

 شیرایو نیآخر)
 یفن مشخصات

 خیتار در شده ابالغ

23/11/96) 

  

DAL 66410040 66409993 1314753933کد پستی  – 4واحد  -طبقه سوم –ساختمان رازی  –خ فخر رازی  –خ انقالب  -تهران  دالمن ایران 

ANS 03135722233 03135722233 83761کد پستی  -161پ  -خ یکم  -شهرصنعتی جی  –اصفهان  آرا نیرو سپاهان ایران 

32 

 كنتور دیجیتالي

 نیآخر)

 يفن مشخصات
 ریتوان يابالغ

 درخصوص

 فاز سه كنتور

 93سال

 .(95 وتكفاز

  

 88878889 88878880-8 14348-75391کد پستی  -1پ  –ک روز  –نرسیده به تقاطع همت  –خ توانیر  –خ ولیعصر  –تهران  الکترونیک افزار آزما ایران

 0513548389 05135412240  9358187111کد پستی  – 370پ  –تقاطع بلوار تعاون  –بلوار صنعت  -1فاز  –شهرک صنعتی طوس  –مشهد  بهینه سازان طوس انایر

 

33  

 

ثبات 

 دیجیتالي
 مشخصات نیآخر)

 ی سالابالغ یفن
92) 

 

  

B851 44268362 44268342-5 2ط  – 383پ  –عد از پل یادگار امام ب –به سمت غرب  –بزرگراه جالل آل احمد  –تهران  باسط پژوه ایران 

w106 05136070058 05136068499 91375-3381صنودق پستی -147پ –ومعلم 25بین خ -بلوار جالل آل احمد-بلوار وکیل آباد-مشهد مشهد تدبیر ایران 

ZMP8800 04135533738 04135538103 ساختمان تجاری گلستان  -خ امام -تبریز زایلوگ ایران 

FL-11B و  FL-11D 

DL11 و  DLG11 
 پارس رله هوشمند ایران

طبقه -سرای محله نفت-نبش کوچه نهم-خیابان شهید زارع)نفت(-بلوار سیمون بلیوار-انتهای خیابان اشرفی اصفهانی-تهران

 اول
44879612 44879851 

43  

انواع كلید 

فیوز گردان تا 

 A400و 

 مشخصات نیآخر)

 صفر شیرایو یفن

    

 89165-731صندوق پستی  -سمت چپ -فرعی اول –متری سوم 24خ  –بلوار کاج  –شهرک صنعتی یزد  –یزد  زاویر ایران
03537272246-

7 
03537272806 

 03537273284 03537273280 خیابان دوم سمت چپ -خیابان بنفشه -میدان اقاقیا -شهرک صنعتی خضرآباد –یزد  پیچاز الکتریک ایران

 اصفهان کلید ایران
کد -54واحد –ط سوم -ساختمان میرداماد -روبروی بیمارستان شهید صدوقی –خ بزرگمهر  –اصفهان 

 8158636754پستی

03537272246-
7 

03132641677 



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 17صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

88) 

 88955197 88956738 2 طبقه4 پالک دهقان فیروز شهید کوچه شمالی فلسطین خیابان- تهران (فانال پارس)حفاظ پارس ایران 

35 
       كلیدفیوز٭

 (AEG)طرح 
    

 اصفهان کلید ایران
کد -54واحد –ط سوم -ساختمان میرداماد -روبروی بیمارستان شهید صدوقی –خ بزرگمهر  –اصفهان 

 8158636754پستی

03132644066-
7 

03132641677 

 03537273284 03537273280 خیابان دوم سمت چپ -خیابان بنفشه -یامیدان اقاق -شهرک صنعتی خضرآباد –یزد  پیچاز الکتریک ایران

 ساختمان سوم  -سمت چپ –فرعی سوم  -متری یازدهم 24ک -بلوار کاج –شهرک صنعتی یزد  –یزد  پیچاز تابان ایران
03537272650-

1 
03537272560 

 عمیرات و جایگزیني كلید فیوزهای معیوب مجاز مي باشد.( صرفاً به منظور انجام ت35ردیف ) AEGاستفاده از كلید فیوز طرح  ٭

36 
 كلیدگردان

 صنعتي
    

 77614612 77686085 9و7واحد 5طبقه -(250)ساختمان 629شماره  –خ سعدی شمالی  –تهران  الکترو کاوه  ایران

 88733048 88504490 1514734115کد پستی  –ط سوم  – 22پ  –ک دهم  –خ بخارست  –تهران  توان ره صنعت ایران

 88844634 88844634 15816کد پستی  -9آپارتمان –طبقه سوم  – 14شماره  –خ فرصت  –خ انقالب  –تهران  کاالی برق ایران ایران

37 

 فیوز فشارضعیف

 شیرایو نیآخر)
 یفن مشخصات

 کی شیرایو

 ( 99تابستان 

  

  

 9187665569کد پستی  -45پ  –بن سینا شرقی خ ا –بلوار فردوسی  –مشهد  فیوز صنعت مشهد ایران
37688380-

05137645065 
05137623580 

 66718415 66706115 1133936813کدپستی  -898پ  –چهارراه کالج  –خ انقالب  –تهران  صفدر ساسانی ایران

 03537273284 03537273280 ان دوم سمت چپخیاب -خیابان بنفشه -میدان اقاقیا -شهرک صنعتی خضرآباد –یزد  پیچاز الکتریک ایران

 22055765 22028028 1967753867کد پستی  – 3ط  -35پ  -خ شناسا–روبروی پارک ملت   –خ ولیعصر  –تهران  ایستا توان صنعت ایران

به صورت موقت 

یکساله از 
25/12/1400  

 22055765 22037055 4ط 35پالک( شناسا)شناس حق خیابان ملت پارک اصلی درب روبروی ولیعصر خیابان-تهران ایستا توان اتصال ایران

38 

پایه فیوز 

 چاقویي
 شیرایو نیآخر)

 یفن مشخصات

 بهار کی شیرایو

92 ) 

    

 03537273284 03537273280 خیابان دوم سمت چپ -خیابان بنفشه -میدان اقاقیا -شهرک صنعتی خضرآباد –یزد  پیچاز الکتریک ایران

 45پ  –خ ابن سینا شرقی  –بلوار فردوسی  –مشهد  فیوز صنعت مشهد ایران
37688380-

05137645065 
05137623580 

 22055765 22028028 3ط  -35پ  -خ شناسا–روبروی پارک ملت   –خ ولیعصر  –تهران  ایستا توان صنعت ایران

 66718415 66706115 898ماره ش -چهار راه کالج -خیابان انقالب -تهران صفدر ساسانی ایران

 03537272933 03537272933 چپ سمت اول خیابان زیتون متری 24 خیابان اقاقیا بلوار صنعتی شهرک یزد صنایع برق توان الماس کویر ایران



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 18صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

   فیوزفشارمتوسط 39

 
ETI/ 22055765 22028028 1967753867کد پستی  – 3ط  -35پ  -خ شناسا–روبروی پارک ملت   –خ ولیعصر  –تهران  ایستا توان صنعت اسلونی 

 
Inter-teknik 88618238 20-88618316 5پالک-بن بست شبنم-کوچه کولیوند-خیابان شیخ بهایی شمالی-خیابان مالصدرا-میدان ونک –تهران  فراکوه 

 EMI/ 66-26403461 66-26403461 309واحد  -برج رز میرداماد -میرداماد -تهران تابلوصنعت  توان ترکیه 

40 

 كلید مینیاتوری
 شیرایو نیآخر)

 یفن مشخصات

 بهار کی شیرایو

95 ) 

  

  

 22256948 1-22256950 1547914635کد پستی - 9واحد  -18پ  -خ دوم -نظری خ شاه  -میدان محسنی  -میرداماد  –تهران  ایران)پاد رعد( F&G ایران

 88836308 88835301 1586638511کد پستی  -3واحد  - 35پ  -خ شهید خدری  -میدان شعاع  –ئم مقام فراهانی خ قا –تهران  (AEG)توس فیوز ایران

 22055765 22028028 1967753867کد پستی  – 3ط  -35پ  -خ شناسا–روبروی پارک ملت   –خ ولیعصر  –تهران  (ETI)ایستا توان صنعت ایران

 سان نیرو سروش)سانیر( ایران

(SUN) 
 03132654534 03132651376 21واحد –ط دوم -ساختمان جام جم  –هشت بهشت غربی  –اصفهان 

 

 ایران
صنایع الکتریکی پارس حفاظ 

 p&F )پارس فانال(
 88966735 9-88956738 2ط -4پ –ک هشتم  -خ فلسطین شمالی –تهران 

 ایران
نوآوران صنعت برق و سازه 

 PTECروئین)پارس تکنولوژی(
 07136251557 07136234375 144پالک -14کوچه-بلوار میرزای شیرازی–شیراز 

 03133804575 03133802026 816119513کدپستی 2 پ دوم حصاری،کوی خ مادر میدان از تهران،بلوارمیردامادقبل رعدتولیدی  ایران

 ایران
دریا الکترو تجهیز 

 (DETمازندران)
 33681304 33681304 7 واحد 23 پالک کریمی مصباح نو زار الله تهران

 44809071 44870727 3 واحد 15 پ دوم کوچه نیایش از باالتر اصفهانی اشرفی بلوار تهران (IPTKپارس توان آزما) ایران

 03537272806 03537272246  چپ سمت - اول فرعی - سوم متری 24 خ - کاج بلوار - خضرآباد صنعتی شهرک - یزد زاویر ایران 

 ایران 
 شارین پارس ایرانیان

 )شیل ایران(
 02128428250 03135720672 67 پالک.  5 خیابان انتهای.  جی صنعتی شهرک.  صفهانا

 77614612 77686085 9 و 7 واحد - 5 طبقه - 250 ساختمان -( قائم مسجد روبروی)629 شماره - شمالی سعدی خیابان الکتروکاوه ایران  EP10مدل 

 ۴۵۶۱۳۰۰۰ ۴۵۶۱۳۰۰۰ طبقه سوم. -24یدان آرژانتین پالک  مهام دنا گستر ایران  

 
تاریخ ورود به فهرست 

به صورت موقت و 
 ایران

لنان ماد صنعت و 
 (canelتجارت)

 88653352 88655765 5 واحد - 17 پالک - شرقی قبادیان - آفریقا بلوار - تهران



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 19صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

یکساله 

26/08/1400  

 

ورود به فهرست تاریخ 

به صورت موقت و 

یکساله 

25/02/1401  

 55461160 55460061 5شماره - دارابی خیابان - بهمن میدان - تهران مبنا الکتریک بنیان ایران

41 
 النترمی

 
  

 
 03133804575 03133802026 816119513کدپستی 2 پ دوم حصاری،کوی خ مادر میدان از تهران،بلوارمیردامادقبل رعدتولیدی  ایران

 
 02644226112 02644226111 3361653314کد پستی -خ یکم – 1فاز  –شهرک صنعتی هشتگرد  –قزوین(  –)تهران  65کیلومتر  پارت الکتریک ایران

 03518249166 22018944 1واحد  - 9طبقه  -برج جم -نبش کوچه روانپور  -باالتر از پارک ملت  -خیابان ولیعصر  نیرو سامان خاور ایران 

 
42 
 

 

 

 
 

 ترانس جریان و
 ترانس ولتاژ

 شیرایو نیآخر)

 یفن مشخصات

 تابستان صفر شیرایو

95) 

  
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 

 

 

 
 

 88365595 1ط -26کوچه چهارم پ–خ فالمک شمالی -4فاز –شهرک غرب  –تهران  مگ الکتریک ایران
 

88712206 

 9185113111کدپستی  -379شماره  –خ هفتم  –بلوار صنعت  –از یک ف –شهرک صنعتی توس  –مشهد  نوین هریس پویا ایران
05135413465-

7 
05135413468 

 ایران
گروه صنعتی الکترو پژواک 

 سابق( رضا ترانس ورکآرین)
 05133923000 0513392200 9163913111کد پستی  -52پ  -6کارگر -خ کارگر –شهرک صنعتی طرق  –مشهد 

 88701415 88701414 1206واحد -12ط –برج سرو ساعی  –جنب پمپ بنزین ساعی  –خ ولیعصر  –تهران  نیرو ترانس ایران

 فشارضعیف
 

 88240882 88240881 2غربی،ساختمان پزشکان پاتریس، طبقه اول ، واحد  19تهران، شهرآرا، خیابان پاتریس،نبش کوچه  الکترومبدل آرمان ایران

5/150رنج   05132605749 05132605749 20پ 1.3 کامجو شهید - کالت جاده - مشهد توس لمبد ایآر رانیا  

43 

 ترانسفورماتور

روغني كم 

تلفات با 

بوشینگ 

 سرامیكي
 

)آخرین ویرایش 

–مشخصات فنی 

–ویرایش صفر 

  (95زمستان 

  

 88716117 9-88723337 1433633731ی کد پست – 23شماره  –خ سوم  –خ جمال الدین اسد آبادی  –تهران  ایران ترانسفو زنگان ایران

 55228137 55228134 1888719639کد پستی  -خ ایران ترانسفو ری -سه راه اول پاالیشگاه تهران –ابتدای جاده قدیم قم  –شهر ری  -تهران  ایران ترانسفوری ایران

 88553963 88711471 15876714411کد پستی  -16واحد  -16پ  -کوچه عرفان –طهری باالتر از م –خ میرزای شیرازی  -تهران ترانسفورماتور سازی کوشکن ایران

 آریا ترانسفو شرق ایران
گلبرگ چهارم غربی ، ساختمان گلبرگ ، طبقه پنجم ، ، نبش تهران ، شهرک غرب ، بلوار دادمان ، خیابان فخار مقدم 

 10پالک 
88374335-8 88374339 



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 20صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

44 

ترانسفورماتور 

 با خشک
بوشینگ 

 سرامیكي
 

)آخرین ویرایش 

–مشخصات فنی 

–ویرایش صفر 

 (95زمستان 

 88716117 9-88723337 1433633731کد پستی  – 23شماره  –خ سوم  –خ جمال الدین اسد آبادی  –تهران  ایران ترانسفو زنگان ایران  

 برسد.تغییر نوع بوشینگ می بایست به تصویب معاونت مهندسی  44و  43در زمینه های 

 

45 

 برقگیر

 هیابالغ نیآخر)

 در یفن مشخصات
 خیتار

31/06/97 ) 

    

 ایران
تجهیزات انتقال برق 

 (برقگیر پارسپارس)
 88974095 88974091-3 1431664181کد پستی  – 3واحد- 35پ  -خ بوعلی سینا شرقی -خ چهلستون  -م فاطمی  -تهران

 9185113111کد پستی  -497قطعه  –خ دهم  –بلوار تالش شمالی  –فاز یک  –شهرک صنعتی توس  –مشهد  برقگیر توس ایران
05135413014-

16 

05135413014-
16 

-03134412770 35( پالک 20اصفهان شهرک صنعتی دولت اباد خیابان دکتر حسابی) )برقگیر پایا( انتقال توان پایدار ایران
86081022 

03145839272 

 44824966 44824299 18 پ کریمی شهید جنگل سردار تهران بانتدبیر مولد تا ایران

46 

خازن 
 فشارضعیف

 هیابالغ نیآخر)

 ریتوان مشخصات

 بهمن 2شیرایو

92) 

    

 22704374 22704372-3 19617کد پستی  -61واحد  – 11ط  -برج فردوس  – 1777شماره  –نرسیده به میدان تجریش  –خ ولیعصر  –تهران  فراکوه ایران

 88772067 8889013 1516963631کد پستی  -7واحد  -2ط -جدید 14پ -2روبروی شبکه -انتهایخ الوند–میدان آرژانتین  –تهران  صبا خازن ایران

کد پستی   – 3واحد  – 28پ  –خ پدیدار شرقی  –باالتر از چهار راه جهان کودک  –بلوار آفریقا  –تهران  پرتو خازن ایران
1518844513  

88882956-8 88882959 

 88369516 15-88369514 1466983663کد پستی  -2ط  -جدید 52پالک  -بلوار دریا –سعادت آباد  –تهران  پاالیش نیرو ایران

     KV20كابل  47

 77504594 77529690 1565839331کد پستی  -13پ  –بهار شیراز  -خ شریعتی -تهران  سیمکو ایران

 8-88787117 20-88787111 1517769513کد پستی  -19شماره  -کوچه نهم -خ گاندی  -تهران  البرزکابل  ایران

 88762471 88762592-6 1553953713کد پستی  – 64پ  –خ خرمشهر -سهروردی شمالی  –تهران  سیم و کابل ابهر ایران

 ایران
 سیم و کابل یزد

  
 1915663669کد پستی  -23واحد  - 6ط  – 22شماره  –ر بلوار گلشه –بزرگراه آفریقا  –تهران 

22053752-
22012211 

22053760 

 1طبقه اول واحد 33پالک  -خیابان نیایش شرقی -خ توحید -میدان توحید –تهران  کابلسازی ایران  ایران
66939340-
66939516 

66939404 

 23574 23574 25پالک-یابان سعیدیخ-خیابان لواسانی-فرمانیه کابلسازی افق البرز ایران

 22028427 22669500 1965613311کد پستی  -4و3ط  -18پ  -ک هستی  –باالتر از چهارراه پارک وی  –ولیعصر  –تهران  کرمان و کاویان ایران



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 21صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 88757639 88743764 2طبقه –ساختمان زمرد  –نبش میرعماد  –خ شهید بهشتی  –تهران  کابل مغان ایران

 88914679 88914509-16 1595814613کد پستی  –جدید  41پ  –ک افتخار  –نرسیده به خ مطهری  –خ ولیعصر  –تهران  کابل متال ایران

 05135414844 05135413277 9185113111کد پستی  -1فاز  -خ دهم –بلوار تالش شمالی  –شهرک صنعتی توس  –مشهد  سیم و کابل مشهد ایران

 22259640 22259653 10پالک-5کوچه-خیابان سنجابی)بهروز(-میدان مادر-بلوار میرداماد سیم و کابل سینا ایران

84  

کابل فشارضعیف 

 تا و مقطع

mm2 16  با

هادی مسی و 

 pvcعایق 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 4رنگ بندی: 

 –رشته ، )قرمز

مشكي   -زرد  

ي سه فاز و آب

رشته  5 نول( و 

موارد فوق 

بعالوه یک رشته 

سبز و زرد راه 

 راه )ارت(

 

 

 1915663669کد پستی  -23احد و - 6ط  – 22شماره  –بلوار گلشهر  –بزرگراه آفریقا  –تهران  سیم و کابل یزد ایران
22053752-
22012211 

22053760 

 ایران
صنعتی الکتریک 

 )افشارنژاد(خراسان
 73234 73232-73233 1613956913کد پستی -جدید  371پ  -ایستگاه عوارضی -پائین تر از بهار شیراز –خ دکتر شریعتی  -تهران 

 23574 23574 25پالک-یدیسعیابان خ-یواسانل ابانیخ-هیفرمان البرز افق کابلسازی ایران

 88304972 7-88319095 1578715111کدپستی  -5پ -ک مسجد –خ سلیمان خاطر )امیر اتابک سابق(  -خ مطهری -تهران سیم وکابل همدان ایران

 1911663113کد پستی  –دید ج 14پ –ساختمان آرمان  -نبش نامی -خ امیرسهیل تبریزیان -میرداماد -تهران کابل مسین ایران
22271317-
22228186 

22255374 

 05135414844 05135413277 9185113111کد پستی  -1فاز  -خ دهم –بلوار تالش شمالی  –شهرک صنعتی توس  –مشهد  سیم و کابل مشهد ایران

 کابل فروزان یزدسیم و  ایران
کد پستی           -1103شماره  – 11طبقه  –رج نگین ساعی ب –روبروی پارک ساعی  –خیابان ولیعصر  –تهران 

1433893966 

88714590-
88714373 

88725634 

 87262626 87260000 1531715911کد پستی   – 4ط  – 5پ  –خ حافظی  –خ پاکستان  –خ شهید بهشتی  –تهران  سیمیا ایران

 03537272258 03537272257 1145655764کدپستی  – 4واحد  – 23پ  –باح کریمی کوچه شهید مص –الله زار نو  –تهران  شیرکوه ایران

 137پالک –طبقه فوقانی –جنب کوچه بنیادجانبازان -بلواردانشجو-یزد رفسنجان سیم وکابل پیشرو ایران 
03538257122-

3 
03538257124 

 88757639 88752014 2طبقه –مان زمرد ساخت –نبش میرعماد  –خ شهید بهشتی  –تهران  کابل مغان ایران

 03537273019 03537273334 بلوار ستاره -بلوار نارون -بلوار ابریشم -شهرک صنعتی یزد کابل ستاره یزد ایران

 03145644186 03145643121 105پ -فاز اول-خ اول-شهرک صنعتی مورچه خورت-اصفهان سیمکانشایان  ایران

 22840940 4-66703051 طبقه دوم-40پالک -خ سرهنگ سخایی-خ فردوسی -تهران کابل تک ایران



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 22صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 

 
 

 

 

 

 

کابل فشارضعیف 

 تا و مقطع

mm2 16  با

هادی مسی و 

 pvcعایق 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 88327488 88823108 طبقه سوم-.82پالک  -نبش خیابان نژادکی -خیابان سنایی -خیابان کریم خان زند -تهران صنایع کابل کمان  ایران

 66756572 6-66756573 9 واحد – 2 طبقه – نیثم اختمانس -14 پ – گلپرور کوچه – نو زار الله خ – تهران جم شهاب رانیا

 ایران
 توسعه آروین الکترونیک پارس

 )سیمندکابل(
 339071702 3540 7 پالک - هنر کوچه - فردوسی خیابان - تهران

 03433240347 03433240347 41واحد  430خیابان ایت ا.. کاشانی نرسیده به ستاری پالک  -کرمان زرکابل کرمان ایران 

 03132203754 03132200014 534پالک-3طبقه-ابتدای پاساژ کازرونی-چهارباغ عباسی-اصفهان اسپادان بهسیم ایران

 38914000 38914000 1145945114کد پستی  -7واحد  -طبقه چهارم غربی – 16پ  -زاده ک امین -زار نوالله -تهران  مازندرانگل کابل  ایران

 22571130 22571100 18واحد -3طبقه  -1ساختمان شماره  -570شماره  -نبش بهارستان نهم -خیابان پاسداران -تهران زرسیم رانای

 A 04135570656 04135570654واحد  - 5طبقه  -ساختمان امیرکبیر  -کوچه اهراب  -خیابان شریعتی جنوبی  -تبریز  سیم وکابل صائب ایران

 02435754282 02435751750 6 صنعت خیابان هیدج صنعتی شهرک زنجان جاده 15 کیلومتر ابهر ز ابهرالبر ایران

 88651732 88651732 702 واحد -هفتم طبقه-پاینخت تجاری مجتمع-میرداماد-تهران سیم و کابل دامغان)بهفر( ایران

 26117253 26116980 4واحد-1 کپال-یکم تنگستان نبش-شمالی پاسداران کاویان سیم بیهق ایران

 88835156 16-88842715 15و14 واحد -107 پالک-پور مالیری خیابان-شمالی مفتح ابتدای-تهران سیمباف ایران 

مقاطع  مجاز تا  
mm210 

 22259640 22259653 10پالک-5کوچه-خیابان سنجابی)بهروز(-میدان مادر-بلوار میرداماد سیم و کابل سینا ایران

 02333652182 02333652183 روبروی اداره کل تربیت بدنی-بلوار بسیج  -سمنان سپهر البرز ایران 

 

 66756585 66756582 19 واحد -14 پالک -پرور گل کوچه -نو زار الله خیابان دنیای کابل پاسارگاد ایران

 66344194 61926 اول طبقه 507 پالک ابراهیمی پاساژ روبروی ریمنوچه از باالتر نو زار الله - تهران البرز الکتریک نور ایران

 66343404 66343401 140 واحد سوم، طبقه ایرانیان، تجاری و اداری مجتمع منش، صفا کوچه نبش منوچهری، از باالتر شمالی، زار الله افالک الکتریک خراسان ایران

 91090503 91090503 14نبش اهورا مزدا پ-ای خ الوندانته–میدان ارژانتین  آلوم کابل کاوه ایران

 88065840 88065841 134پالک -خیابان برزیل غربی-خیابان شیراز جنوبی-خیخابان مالصدرا-تهران سیم و کابل شاهین ایران



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 23صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 

 

 

 

کابل فشارضعیف 

 تا و مقطع 

mm2 16  با

هادی مسی و 

 pvcعایق 

-04136304892 تهران -جاده تبریز  5کیلومتر  –تبریز  (سیمکاتسیم و کابل تبریز) ایران
3 

04136303935 

 36058304 33925335 سهند تولیدی شرکت 248 پالک دارالفنون دانشگاه جنب خسرو ناصر خیابان سیم و کابل سهند ایران 

 ایران 
همگام صنعتی الکتریک 

 خراسان
 0516679870 0512543370 371 پالک -شیراز بهار از تر پایین -شریعتی -تهران

 40223664 ۴۰۲۲۳۶۵۸  9طبقه  911ساختمان میکا  30پالک ، بن بست ایرج  ، ن ماندال )جردن( باالتر از چهار راه اسفندیارخیابان نلسو لیاء قزوین ایران  

 ایران  
 صنایع پرند الکتریک تابان

 سیم و کابل ساوه
 56418906 10-56418906  44پالک  –خیابان سروستان  -بلوار  فن آوری شمالی -شهرک صنعتی پرند

 

یخ ورود به صورت تار
موقت به فهرست 

28/09/1400  

 36908502 36908501 78 پالک دوم طبقه بوشهری پاساز جنوبی زار الله کیا دزتاب خوزستان ایران

 

تاریخ ورود به صورت 
موقت به فهرست 

01/12/1400  

 ایران
تهران کابل پارسیان)کابل 

 زیتون(
 33932151 33930429 زیتون کابل و سیم 19 پالک بهار پاساژ جنوبی زار الله تهران

 

تاریخ ورود به صورت 
موقت به فهرست 

01/12/1400  

 33938305 33970714 3پالک-پاساژگسترش-باربد کوچه-جنوبی زار الله،تهران نیروکابل البرز ایران

49 

 فیفشارضع كابل

2mm -25 مقاطع

95 
 ومسي  یهاد با

 pvc قیعا
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 1915663669کد پستی  -23واحد  - 6ط  – 22شماره  –بلوار گلشهر  –بزرگراه آفریقا  –تهران  سیم و کابل یزد ایران
22053752-
22012211 

22053760 

 77504594 77529690 1565839331کد پستی  -13پ  –بهار شیراز  -خ شریعتی -تهران  سیمکو ایران

 ایران
صنعتی الکتریک 

 )افشارنژاد(خراسان
 73234 73232-73233 1613956913کد پستی -جدید  371پ  -ایستگاه عوارضی -پائین تر از بهار شیراز –خ دکتر شریعتی  -تهران 

 88914679 16-88914509- 1595814613کد پستی  –جدید  41پ  –ک افتخار  –نرسیده به خ مطهری  –خ ولیعصر  –تهران  کابل متال رانای

 88304972 7-88319095 1578715111کدپستی  -5پ -ک مسجد –خ سلیمان خاطر )امیر اتابک سابق(  -خ مطهری -تهران سیم وکابل همدان ایران

 05135414844 05135413277 9185113111کد پستی  -1فاز  -خ دهم –بلوار تالش شمالی  –شهرک صنعتی توس  –مشهد  یم و کابل مشهدس ایران

 کابل فروزان یزدسیم و  ایران
کد پستی   -1103شماره  – 11طبقه  –برج نگین ساعی  –روبروی پارک ساعی  –خیابان ولیعصر  –تهران 

1433893966 

88714590-
88714373 

88725634 



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 24صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیفشارضع كابل

2mm -25 مقاطع

95 
 ومسي  یهاد با

 pvc قیعا

 

 

 

 

 

 

 87262626 87260000 1531715911کد پستی   – 4ط  – 5پ  –خ حافظی  –خ پاکستان  –خ شهید بهشتی  –تهران  سیمیا ایران

 03537272258 03537272257 1145655764کدپستی  – 4واحد  – 23پ  –کوچه شهید مصباح کریمی  –الله زار نو  –تهران  شیرکوه ایران

 137پالک –طبقه فوقانی –جنب کوچه بنیادجانبازان -بلواردانشجو-یزد رفسنجان سیم وکابل پیشرو ایران 
03538257122-

3 
03538257124 

 88757639 88752014 2طبقه –ساختمان زمرد  –نبش میرعماد  –خ شهید بهشتی  –تهران  کابل مغان ایران

 03537273019 03537273334 بلوار ستاره -بلوار نارون -بلوار ابریشم -یزدشهرک صنعتی  کابل ستاره یزد ایران

 03145644186 03145643121 105پ -فاز اول-خ اول-شهرک صنعتی مورچه خورت-اصفهان سیمکانشایان  ایران

 88327488 88823108 طبقه سوم-.82ک پال -نبش خیابان نژادکی -خیابان سنایی -خیابان کریم خان زند -تهران صنایع کابل کمان  ایران

 ایران
توسعه آروین الکترونیک 

 پارس)سیمندکابل(
 339071702 3540 7 پالک - هنر کوچه - فردوسی خیابان - تهران

 03433240347 03433240347 41واحد  430خیابان ایت ا.. کاشانی نرسیده به ستاری پالک  -کرمان زرکابل کرمان ایران 

 66756572 6-66756573 9 واحد – 2 طبقه – نیثم ساختمان -14 پ – گلپرور کوچه – نو زار الله خ – تهران جم شهاب ایران

 02333652182 02333652183 روبروی اداره کل تربیت بدنی-بلوار بسیج  -سمنان سپهر البرز ایران

 22840940 66703051-4 طبقه دوم-40پالک -خ سرهنگ سخایی-خ فردوسی -تهران کابل تک ایران 

تا  25مقاطع مجاز 
35 

 03132203754 03132200014 534پالک-3طبقه-ابتدای پاساژ کازرونی-چهارباغ عباسی-اصفهان اسپادان بهسیم رانیا

تا  25مقاطع مجاز 
35 

 22571130 22571100 18واحد -3طبقه  -1ره ساختمان شما -570شماره  -نبش بهارستان نهم -خیابان پاسداران -تهران زرسیم رانیا

تا  25مقاطع مجاز 
35 

 1145945114کد پستی  -7واحد  -طبقه چهارم غربی – 16پ  -زاده ک امین -زار نوالله -تهران  مازندرانگل کابل  رانیا
33973595-
33972144 

33972144 

تا  25مقاطع مجاز 
70 

 1911663113کد پستی  –جدید  14پ –ساختمان آرمان  -نبش نامی -خ امیرسهیل تبریزیان -میرداماد -تهران کابل مسین ایران
22271317-
22228186 

22255374 

تا  25مقاطع مجاز 
35 

 02435754282 02435751750 6 صنعت خیابان هیدج صنعتی شهرک زنجان جاده 15 کیلومتر ابهر البرز ابهر ایران



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 25صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیفشارضع كابل

2mm -25 مقاطع

95 
 ومسي  یهاد با

 pvc قیعا

تا  25مقاطع مجاز 
35 

 A 04135570656 04135570654واحد  - 5طبقه  -ساختمان امیرکبیر  -کوچه اهراب  -خیابان شریعتی جنوبی  -تبریز  سیم وکابل صائب ایران

تا  25مقاطع مجاز 
50 

 88651732 88651732 702 واحد -هفتم طبقه-پاینخت تجاری مجتمع-میرداماد-تهران سیم و کابل دامغان)بهفر( ایران

تا  25از مقاطع مج
35 

 66756585 66756582 19 واحد -14 پالک -پرور گل کوچه -نو زار الله خیابان دنیای کابل پاسارگاد ایران

تا  25مقاطع مجاز 
50 

 66344194 61926 اول طبقه 507 پالک ابراهیمی پاساژ روبروی منوچهری از باالتر نو زار الله - تهران البرز الکتریک نور ایران

تا  25ع مجاز مقاط
35 

 66343404 66343401 140 واحد سوم، طبقه ایرانیان، تجاری و اداری مجتمع منش، صفا کوچه نبش منوچهری، از باالتر شمالی، زار الله افالک الکتریک خراسان ایران

نوع عایق کابل    XLPE  88835156 16-88842715 15و14 دواح -107 پالک-پور مالیری خیابان-شمالی مفتح ابتدای-تهران سیمباف ایران 

 

تا  25مقاطع مجاز 
70 

 88065840 88065841 134پالک -خیابان برزیل غربی-خیابان شیراز جنوبی-خیخابان مالصدرا-تهران سیم و کابل شاهین ایران

تا  25مقاطع مجاز 
70 

-04136304892 تهران -جاده تبریز  5کیلومتر  –تبریز  (سیمکاتسیم و کابل تبریز) ایران
3 

04136303935 

تا  25مقاطع مجاز  
35 

 قطعه -2نگارستان -5 دشتستان -شرقی حافظ خیابان -1 فاز -اشتهارد صنعتی شهرک -اشتهارد شهرستان -البرز استان سیم پودکاران)ایران تک گون( ایران
390  A1 

02634090990-
2 

02634090993 

تا  25مقاطع مجاز  
50 

 88344255 88315194 یک واحد 10 پالک قابوسنامه خیابان مطهری خیابان تهران لرسانا کاب ایران

95تا 25مقاطع    ایران 
همگام صنعتی الکتریک 

 خراسان
 0516679870 0512543370 371 پالک -شیراز بهار از تر پایین -شریعتی -تهران

35تا 25مقاطع    40223664 ۴۰۲۲۳۶۵۸  9طبقه  911ساختمان میکا  30پالک ، بن بست ایرج  ، االتر از چهار راه اسفندیارخیابان نلسون ماندال )جردن( ب لیاء قزوین ایران 

35تا 25مقاطع    ایران 
 صنایع پرند الکتریک تابان

 سیم و کابل ساوه
 56418906 10-56418906  44پالک  –خیابان سروستان  -بلوار  فن آوری شمالی -شهرک صنعتی پرند



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 26صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 
رود به صورت تاریخ و

موقت به فهرست 

01/12/1400  

 ایران
تهران کابل پارسیان)کابل 

 زیتون(
 33932151 33930429 زیتون کابل و سیم 19 پالک بهار پاساژ جنوبی زار الله تهران

50 

 فیفشارضع كابل

2mm -25 مقاطع

95 
 آلومینیوم یهاد با

 pvc قیعا و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23574 23574 25پالک-یدیسعیابان خ-یلواسان ابانیخ-هیفرمان البرز افق کابلسازی ایران 

 88304972 7-88319095 1578715111کدپستی  -5پ -ک مسجد –خ سلیمان خاطر )امیر اتابک سابق(  -خ مطهری -تهران سیم وکابل همدان ایران 

 1911663113کد پستی  –جدید  14پ –ساختمان آرمان  -نبش نامی -خ امیرسهیل تبریزیان -میرداماد -تهران کابل مسین ایران 
22271317-
22228186 

22255374 

 05135414844 05135413277 9185113111کد پستی  -1فاز  -خ دهم –بلوار تالش شمالی  –شهرک صنعتی توس  –مشهد  سیم و کابل مشهد ایران 

 کابل فروزان یزدسیم و  ایران 
کد پستی           -1103شماره  – 11طبقه  –برج نگین ساعی  –روبروی پارک ساعی  –خیابان ولیعصر  –تهران 

1433893966 

88714590-
88714373 

88725634 

 137پالک –طبقه فوقانی – جنب کوچه بنیادجانبازان-بلواردانشجو-یزد رفسنجان سیم وکابل پیشرو ایران  
03538257122-

3 
03538257124 

 03537273019 03537273334 بلوار ستاره -بلوار نارون -بلوار ابریشم -شهرک صنعتی یزد کابل ستاره یزد ایران 

 03145644186 03145643121 105پ -فاز اول-خ اول-شهرک صنعتی مورچه خورت-اصفهان سیمکانشایان  ایران 

03133363994 03133363936 نرسیده به پل شهیدخرازی–خیابان امام خمینی -اصفهان سیستم کوثر سپاهان)کابل اختر( ایران 
0 

 66756572 6-66756573 9 واحد – 2 طبقه – نیثم ساختمان -14 پ – گلپرور کوچه – نو زار الله خ – تهران جم شهاب رانیا 

 ایران 
 توسعه آروین الکترونیک

 پارس)سیمندکابل(
 339071702 3540 7 پالک - هنر کوچه - فردوسی خیابان - تهران

 03132203754 03132200014 534پالک-3طبقه-ابتدای پاساژ کازرونی-چهارباغ عباسی-اصفهان اسپادان بهسیم ایران 

تا  25مقاطع مجاز 
35 

 88651732 88651732 702 واحد -هفتم طبقه-پاینخت اریتج مجتمع-میرداماد-تهران سیم و کابل دامغان)بهفر( ایران

 02333652182 02333652183 روبروی اداره کل تربیت بدنی-بلوار بسیج  -سمنان سپهر البرز ایران 

 36690444-041 36690222-041 12پالک - صبور پور محمد خیابان شمالی فرشته کوی فهمیده میدان-تبریز سازه های نوین بتنی تبریز ایران 



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 27صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 

 

 

 

 

 

 فیفشارضع كابل

2mm -25 مقاطع

95 
 آلومینیوم یهاد با

 pvc قیعا و

PVC و  کابل  نوع عایق 
XLPE  

 88835156 16-88842715 15و14 واحد -107 پالک-پور مالیری خیابان-شمالی مفتح ابتدای-تهران سیمباف ایران

 

 91090503 91090503 14نبش اهورا مزدا پ-انتهای خ الوند–میدان ارژانتین  آلوم کابل کاوه ایران

-04136304892 تهران -جاده تبریز  5کیلومتر  –تبریز  (سیمکاتتبریز)سیم و کابل  ایران
3 

04136303935 

25مقطع مجاز   36058304 33925335 سهند تولیدی شرکت 248 پالک دارالفنون دانشگاه جنب خسرو ناصر خیابان سیم و کابل سهند ایران 

تا  25مقاطع مجاز 
35 

 66343404 66343401 140 واحد سوم، طبقه ایرانیان، تجاری و اداری مجتمع منش، صفا کوچه نبش منوچهری، از باالتر شمالی، ارز الله افالک الکتریک خراسان ایران

 88344255 88315194 یک واحد 10 پالک قابوسنامه خیابان مطهری خیابان تهران رسانا کابل ایران  

موقت یکساله از 

7/2/1400  
35تا 25مقاطع   ایران 

 یع پرند الکتریک تابانصنا

 سیم و کابل ساوه
 56418906 10-56418906  44پالک  –خیابان سروستان  -بلوار  فن آوری شمالی -شهرک صنعتی پرند

 به صورت موقت
عایق و روکش
pvc 

 56233071 56232468 21 شماره - 4 گلبرگ انتهای - نارنجستان بلوار - اباد شمس صنعتی شهرک - تهران سپهر تاب میس رانیا

 

 به ورود خیتار

 صورت به فهرست

 کسالهی و موقت
26/08/1400 

 03537272258 03537272257 1145655764کدپستی  – 4واحد  – 23پ  –کوچه شهید مصباح کریمی  –الله زار نو  –تهران  شیرکوه ایران

 

تاریخ ورود به صورت 

موقت به فهرست 
28/09/1400 

 26117253 26116980 4واحد-1 پالک-یکم تنگستان نبش-شمالی اسدارانپ کاویان سیم بیهق ایران

تاریخ ورود به 
صورت موقت به 

فهرست 

01/12/1400  

35تا 25مقاطع   33938305 33970714 3پالک-پاساژگسترش-باربد کوچه-جنوبی زار الله،تهران نیروکابل البرز ایران 

تاریخ ورود به 

صورت موقت به 

فهرست 

25/12/1400  

 88065840 88065841 134پالک -خیابان برزیل غربی-خیابان شیراز جنوبی-خیخابان مالصدرا-تهران سیم و کابل شاهین ایران xlpeعایق 



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 28صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 
تاریخ ورود به صورت 

موقت به فهرست 

25/12/1400  

 38914000 38914000 1145945114کد پستی  -7واحد  -طبقه چهارم غربی – 16پ  -زاده ک امین -زار نوالله -تهران  مازندرانگل کابل  ایران

15  

 فیفشارضع کابل

-mm2 120 مقاطع

 آرموردار 240

 قیعا ومسی  یهاد با  
XLPE 

 1915663669کد پستی  -23واحد  - 6ط  – 22شماره  –بلوار گلشهر  –بزرگراه آفریقا  –تهران  سیم و کابل یزد ایران  
22053752-
22012211 

22053760 

 کابل فروزان یزدیم و س ایران  
کد پستی           -1103شماره  – 11طبقه  –برج نگین ساعی  –روبروی پارک ساعی  –خیابان ولیعصر  –تهران 

1433893966 

88714590-
88714373 

88725634 

25  

  فیفشارضع کابل

mm2 120-240 

 آرموردار

 و آلومینیوم یهاد با  

 XLPE قیعا

 

 

 77504594 77529690 1565839331کد پستی  -13پ  –بهار شیراز  -عتیخ شری -تهران  سیمکو ایران

 23574 23574 25پالک-یدیسعیابان خ-یلواسان ابانیخ-هیفرمان البرز افق کابلسازی ایران

 88914679 16-88914509 1595814613کد پستی  –جدید  41پ  –ک افتخار  –نرسیده به خ مطهری  –خ ولیعصر  –تهران  کابل متال ایران

 05135414844 05135413277 9185113111کد پستی  -1فاز  -خ دهم –بلوار تالش شمالی  –شهرک صنعتی توس  –مشهد  سیم و کابل مشهد ایران

 91090503 91090503 14نبش اهورا مزدا پ-انتهای خ الوند–میدان ارژانتین  آلوم کابل کاوه ایران 

 88835156 16-88842715 15و14 واحد -107 پالک-پور مالیری خیابان-شمالی مفتح ابتدای-تهران سیمباف ایران 

 1915663669کد پستی  -23واحد  - 6ط  – 22شماره  –بلوار گلشهر  –بزرگراه آفریقا  –تهران  سیم و کابل یزد ایران 
22053752-
22012211 

22053760 

 کابل فروزان یزدسیم و  ایران 
کد پستی           -1103شماره  – 11طبقه  –برج نگین ساعی  –روبروی پارک ساعی  –یابان ولیعصر خ –تهران 

1433893966 

88714590-
88714373 

88725634 

  XLPE  وآلومینیوم  یهاد با  120تا 70 

بدون آرمور   قیعا  
 88651732 88651732 702 واحد -تمهف طبقه-پاینخت تجاری مجتمع-میرداماد-تهران سیم و کابل دامغان)بهفر( ایران

تاریخ ورود به 
صورت موقت به 

 88065840 88065841 134پالک -خیابان برزیل غربی-خیابان شیراز جنوبی-خیخابان مالصدرا-تهران سیم و کابل شاهین ایران بدون آرمور



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 29صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

فهرست 

25/12/1400  

53 

كابل 
خودنگهدار 

KV20 
 هیابالغ نیآخر)

 یفن مشخصات

 رینتوا شرکت

 1 شیرایو
 (91مهر

    

 1طبقه اول واحد 33پالک  -خیابان نیایش شرقی -خ توحید -میدان توحید –تهران  کابلسازی ایران * ایران
66939340-
66939516 

66939404 

 8-88787117 20-88787111 1517769513کد پستی  -19شماره  -کوچه نهم -خ گاندی  -تهران  کابل البرز* ایران

 88762471 6-88762592 1553953713کد پستی  – 64پ  –خ خرمشهر -سهروردی شمالی   –تهران  ابهر*سیم و کابل  رانای

 23واهد  6ط 22شماره -بلوارگلشهر-بزرگراه افریقا–تهران  سیم و کابل یزد* ایران 
22053752-
22012211 

22053760 

 22028427 22669500 1965613311کد پستی  -4و3ط  -18پ  -ک هستی  –التر از چهارراه پارک وی با –ولیعصر  –تهران  کرمان و کاویان* ایران

 88914513 16-88914509 41 پالک-راد حسینی کوچه- مطهری به نرسیده- ولیصعر خیابان کابل متال ایران

 نوعی اقدام نمایند.الزم است نسبت به ارائه مستندات انجام آزمایشات   53شرکت های مربوط به ردیف 

 1915663669کد پستی  -23واحد  - 6ط  – 22شماره  –بلوار گلشهر –بزرگراه آفریقا  –تهران  سیم و کابل یزد ایران    
22053752-
22012211 

22053760 

54 

 كابل

 خودنگهدار

 فشارضعیف

)آخرین ابالغیه 

مشخصات فنی 

شرکت توانیر بهار 

93) 

  

 401واحد  – 16پ  –نبش کوچه معتمدی  –مابین چهارراه دیباجی و دلبخواه  –خ کالهدوز ) دولت (   –تهران   پارس( )آلفاصنعتآلفا کابل ایران
22783158-
22783168 

22783175 

 88304972 7-88319095  1578715111کدپستی  – 5پ –ک مسجد -خ سلیمان خاطر)امیر اتابک سابق( –خ مطهری  –تهران  کابل همدانسیم و  ایران

 88760509 88763950و55 1533956156کد پستی  -6واحد  -3ط  -41پالک  – 14نبش خ  –ح شهید قنبرزاده  -خ شهید بهشتی–تهران  توسعه برق ایران ایران

 9185113111کد پستی  -1فاز  -خ دهم –بلوار تالش شمالی  –شهرک صنعتی توس  –مشهد  سیم و کابل مشهد ایران
05135413277-

9 

9-
05135413277 

 88725634 88714590 1103واحد  11هران  خ ولیعصر روبروی پارک ساعی برج نگین ساعی  ط ت سیم وکابل فروزان یزد ایران

 33947242 33979897 11پ  -2کوچه پیرنیا -خ الله زار نو -تهران سیم راد سما ایران

 56233071 56232468 21شماره  - 4انتهای گلبرگ  -بلوار نارنجستان  -ی شمس اباد شهرک صنعت -تهران  سیم تاب سپهر ایران

 04136690444 04136690222 12پالک - صبور پور محمد خیابان شمالی فرشته کوی فهمیده میدان-تبریز سازه های نوین بتنی تبریز ایران

 88651732 88651732 702 واحد -هفتم طبقه-پاینخت تجاری مجتمع-میرداماد-تهران سیم و کابل دامغان)بهفر( ایران



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 30صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 91090503 91090503 14نبش اهورا مزدا پ-انتهای خ الوند–میدان ارژانتین  آلوم کابل کاوه ایران

 03133363994 03133363936 نرسیده به پل شهیدخرازی–خیابان امام خمینی -اصفهان سیستم کوثر سپاهان)کابل اختر( ایران

تاریخ ورود به صورت 

موقت به فهرست 

25/12/1400  

 1911663113کد پستی  –جدید  14پ –ساختمان آرمان  -نبش نامی -خ امیرسهیل تبریزیان -میرداماد -تهران کابل مسین ایران
22271317-
22228186 

22255374 

55 
 -سیم آلومینیوم

 kv20فوالد 

  

 

 88786834 88797223 15178کد پستی  -7پ  – 21ک  –خ گاندی  –تهران  آلومتک ایران

 تهران -جاده تبریز  5کیلومتر  –تبریز  (سیمکاتسیم و کابل تبریز) ایران
04136304892-

3 
04136303935 

 88760509 88763950و55 1533956156کد پستی  -6واحد  -3ط  -41پالک  – 14نبش خ  –ح شهید قنبرزاده  -خ شهید بهشتی–تهران  توسعه برق ایران ایران

 88051685 88051683 5واحد -1طبقه -11شماره -خ حکیم اعظم-خ شیرازی جنوبی-خ مالصدرا-م ونک صنایع کابل کاشان ایران

 R191 56233070 56233071شماره  4گلبرگ –بلوارنارنجستان -شهرک صنعتی شمس آباد–تهران  سیم تاب سپهر ایران 

 33947242 33979897 11پ  -2کوچه پیرنیا -خ الله زار نو -تهران سما سیم راد ایران

 88798227 88798224 غربی 5واحد  -6پ  -خ بابک مرکزی -خ افریقا-تهران کابل و هادی کاج ایران

-22783158 401واحد  – 16پ  –بش کوچه معتمدی ن –مابین چهارراه دیباجی و دلبخواه  –خ کالهدوز ) دولت (   –تهران  آلفا کابل)آلفاصنعت پارس( ایران
22783168 

22783175 

 05135414844 05135413277 9185113111کد پستی  -1فاز  -خ دهم –بلوار تالش شمالی  –شهرک صنعتی توس  –مشهد  سیم و کابل مشهد ایران  

 04136690444 04136690222 12پالک - صبور پور محمد خیابان یشمال فرشته کوی فهمیده میدان-تبریز سازه های نوین بتنی تبریز ایران  

 91090503 91090503 14نبش اهورا مزدا پ-انتهای خ الوند–میدان ارژانتین  آلوم کابل کاوه ایران  

 کابل فروزان یزدسیم و  ایران   
کد پستی           -1103ه شمار – 11طبقه  –برج نگین ساعی  –روبروی پارک ساعی  –خیابان ولیعصر  –تهران 

1433893966 

88714590-
88714373 

88725634 



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 31صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 03133363994 03133363936 نرسیده به پل شهیدخرازی–خیابان امام خمینی -اصفهان سیستم کوثر سپاهان)کابل اختر( ایران   

56 

هادی روكش 

 دار هوایي

kv20 

 هیابالغ نیآخر)
 یفن مشخصات

 ریتوان شرکت

 بهمن 1 شیرایو

91) 
 

 

-04136304892 تهران -جاده تبریز  5کیلومتر  –تبریز  (سیمکاتسیم و کابل تبریز) ایران
3 

04136303935 

-22783158 401واحد  – 16پ  –نبش کوچه معتمدی  –مابین چهارراه دیباجی و دلبخواه  –خ کالهدوز ) دولت (   –تهران  )آلفاصنعت پارس(آلفاکابل ایران
22783168 

22783175 

 88725634 88714590 1103واحد  11خ ولیعصر روبروی پارک ساعی برج نگین ساعی  ط  -هران ت سیم وکابل فروزان یزد ایران

 03517202701 03517202702 نیما بست بن - برق توزیع جنب-قائم منتظر بلوار- یزد کیان کابل یزد ایران

 137پالک –طبقه فوقانی –جنب کوچه بنیادجانبازان -بلواردانشجو-یزد رفسنجان سیم وکابل پیشرو ایران
03538257122-

3 
03538257124 

 33947242 33979897 11پ  -2کوچه پیرنیا -خ الله زار نو -تهران سیم راد سما ایران

 22255374 22228186 14بلوار میرداماد خیابان امیرسهیل تبریزیان نبش نامی پالک -تهران کابل مسین ایران

 03133363936 نرسیده به پل شهیدخرازی–خیابان امام خمینی -اصفهان سیستم کوثر سپاهان)کابل اختر( ایران
03133363994

0 

  

 04136690444 04136690222 12پالک - صبور پور محمد خیابان شمالی فرشته کوی فهمیده میدان-تبریز سازه های نوین بتنی تبریز ایران 

 91090503 91090503 14نبش اهورا مزدا پ-انتهای خ الوند–میدان ارژانتین  آلوم کابل کاوه ایران 

 88651732 88651732 702 واحد -هفتم طبقه-پاینخت تجاری مجتمع-میرداماد-تهران سیم و کابل دامغان)بهفر( ایران 

 56233071 56232468 21 شماره - 4 گلبرگ انتهای - نارنجستان بلوار - بادا شمس صنعتی شهرک - تهران سپهر تاب میس ایران 

75  

سیم مسي 

 فشارضعیف

 هیابالغ نیآخر)

 یفن مشخصات

 ریتوان شرکت
 1شیرایو

 (89نیفرورد

 
 

  87262626 87260000 1531715911کد پستی   – 4ط  – 5پ  –خ حافظی  –خ پاکستان  –خ شهید بهشتی  –تهران  سیمیا ایران

 88051685 88051683 5واحد -1طبقه -11شماره -خ حکیم اعظم-خ شیرازی جنوبی-خ مالصدرا-م ونک صنایع کابل کاشان ایران

 تهران -جاده تبریز  5کیلومتر  –تبریز  سیمکات ایران
04136304892-

3 
04136303935 

 22578857 22768000 4واحد – 4ط – 1پالک -بن بست حافظ –چهارراه قنات و چهارراه دیباجی  بین –خ شهید کالهدوز)دولت(  –تهران  تهران سیمین فر ایران

58 

انواع مقره 
 سرامیكي

 یفن مشخصات)

 ریتوان شرکت

 77503650 77528642 1561611185کد پستی  -4پ  -کوچه نیلوفر –خ بهار جنوبی  –خ انقالب  –تهران  مقره سازی ایران ایران    



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 32صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 ماهید 1 شیرایو

90) 

59 

مقره سوزني و 

بوشینگ 
 ترانسفورماتور

    

 45331-44131کدپستی  –خ سهروردی  –فاز سوم  –شهرک صنعتی علی آباد  -زنجان  صدف گستر زنجان ایران
0241-

2221771-2 
0241-2221773 

 66503368-021 02533342137 3خیابان ارغوان  –شتی بلوار شهید به –میدان تالش  –شهرک صنعتی شکوهیه  –قم  تجهیزات انتقال برق شکوه ایران

60 
انواع مقره های 

 سیلیكون رابر

    

 6473448-0711 6473448-0711 71936-15117کد پستی    –واحد غربی  –طبقه سوم  –ساختمان پویا  – 4کوچه  -خیابان مالصدرا –شیراز  نیرو تجهیز برق پارسه ایران

 88643915 88643914 7 واحد 15 پ  پردیس خ -نکو دورود کلید برق ایران

 22771014 22772310 12واحد-9پالک-خیابان بهرنگ-خیابان آقامیری-خیابان شهیدکالهدوز –خ شریعتی  –تهران  الوندبسپارسازه ایران

 1658735711کد پستی -14پ  -خ هفتم غربی  -خ اتحاد  -جاده دماوند  -تهران  (SIM)سیمکاتک ایران
77339630-
77338365 

77326833 

 07136540778 07136540778  1واحد –ساختمان سامان  – 3کوچه شماره –خ محمودیه –بلوار چمران  –شیراز  سامانه های نوین افرا ایران

 33941267 33981714 1/6 پالک اول طبقه صنعت ونیر پاساز گودرزی ترابی احمد شهید کوچه -سعدی -خمینی امام میدان تهران پلیمر عایق اسپادانا ایران

 

ورود به صورت 
موقت و یکساله از 

تاریخ 

25/02/1401 

 22871846 22867919 6 واحد - 7 پالک - سوم دشتستان - ارشاد حسینیه از تر پایین - شریعتی خیابان - تهران نیرو کلید پارس ایران

61 

مقره سیلیكون 

رابر آویزی و 

 كششي

 یفن مشخصات)

 ریتوان شرکت
 1 شیرایو

 (91زمستان

    

 مانه پرتو ایران
کد پستی  – 313شماره  - 2طبقه   –ساختمان سالمت  -نرسیده به خیابان اکباتان   –سعدی جنوبی   -تهران 

1144956389 
33110867 33958693 

 66718415 66706115 1133936813کدپستی  -898پ  –چهارراه کالج  –خ انقالب  –تهران  صفدر ساسانی ایران

62 
یراق مقره 

 انتهایي
 قوی ساز نیرو  ایران  

واحد  -11ط -cبلوک  –ساختمان کاوه  –روبروی دانشکده دامپزشکی  –نرسیده به جمال زاده  –خ آزادی  –تهران 
 1313655713کد پستی  -179

66593150-3 66593150-3 

63 
انواع پیچ و 

 مهره
  

 88050210 88614984 3واحد-10 پالک-بهاردوم کوچه-شیراز چهارراه-مالصدرا خیابان-ونک میدان-رانته بهین تجربه ایران

 قوی ساز نیرو  ایران
واحد  -11ط -cبلوک  –ساختمان کاوه  –روبروی دانشکده دامپزشکی  –نرسیده به جمال زاده  –خ آزادی  –تهران 

 1313655713کد پستی  -179
66593150-3 66593150-3 



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 33صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

64 
كلمپ كابل 

 خودنگهدار

 

 02634763228 02634763228 10پ  –خ کمالزاده  –انتهای خ رباط ماشین  -بلوار شورا –کمالشهر  –کرج  )نتکو(  الکترو نیرو تابان کنترل ایران 

 88050210 88614984 3واحد-10 پالک-بهاردوم کوچه-شیراز چهارراه-مالصدرا خیابان-ونک میدان-تهران بهین تجربه ایران 

 02636670292 02636670291 40کرج،سه راه انبارنفت،شهرک صنعتی سیمین دشت،خیابان پنجم غربی،پالک نگین پروژه پاسارگاد ایران 

 قوی ساز نیرو  ایران 
د واح -11ط -cبلوک  –ساختمان کاوه  –روبروی دانشکده دامپزشکی  –نرسیده به جمال زاده  –خ آزادی  –تهران 

 1313655713کد پستی  -179
66593150-3 66593150-3 

 ایران 
توان برق افزا نیروی 

 ایرانیان)تانیران(
 9پالک  -بلوار طالقانی )مصلی(  -شهرک منظریه  -جاده مالرد  -کرج 

02636647830-
44 

02636647830-
44 

کلمپ افزایش 
کلمپ -2به1انشعاب

کلمپ افزایش -آویز

 انشعاب خانگی

 فهرست به ورود خیتار
 و موقت صورت به

 کسالهی

26/08/1400 

 88776071 7-88775253 1517616114کد پستی  -14پ -خ یکم–خ گاندی  –تهران  رهشاد

 

کاور کابل 

 یقه کابل-خودنگهدار

انشعاب  سه فاز و 

 تکفاز

 فهرست به ورود خیتار

 و موقت صورت به

 کسالهی

25/02/1401 
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یراق هادی  

 روكشدار

 

باندینگ مقره سیم 

روکشدار و کلمپ 

 انتهایی

 02636670292 02636670291 40کرج،سه راه انبارنفت،شهرک صنعتی سیمین دشت،خیابان پنجم غربی،پالک نگین پروژه پاسارگاد ایران

  

 کلمپیی انتها کلمپ

 دندانه طرف کی ارتباط

 دندانه دوطرف و دار

-سرخط کلمپ-دار

 -گرم خط کلمپ

 کلمپ-مقره نگیباند

 زیآو

 22981396 22981396 6واحد – 19پ -کوچه شهید ابراهیمی-خ مدائن-خ جانبازان شرقی-نارمک –تهران  آراد کاووش پی ایران

ی سیم کلمپ انتهای 

 روکشدار
 2634763228 2634763228 10پ  –خ کمالزاده  –انتهای خ رباط ماشین  -بلوار شورا –کمالشهر  –کرج  الکترو نیرو تابان کنترل ایران

66  

انواع كلمپ 

برای 

)مشخصات هادی

فنی ابالغی تابستان 

 
 قوی ساز نیرو  ایران کلمپ بیمتال

واحد  -11ط -cبلوک  –ساختمان کاوه  –روبروی دانشکده دامپزشکی  –اده نرسیده به جمال ز –خ آزادی  –تهران 

 1313655713کد پستی  -179
3-66593150 3-66593150 

 به ورود خیتار
 به فهرست

کلمپ دوپیچه 
 آلومینیومی و بی متال

 02634763228 02634763228 10پ  –خ کمالزاده  –انتهای خ رباط ماشین  -وار شورابل –کمالشهر  –کرج  )نتکو(  الکترو نیرو تابان کنترل ایران



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 34صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 و موقت صورت (91
 کسالهی

26/08/1400 

 **کلمپ بی متال می بایستی از نوع روکش قلع یا با جوش اصطکاکی باشد.
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انواع 

،كراس كنسول

آرم، حائل كنسول 

 سكوی و

 ترانسفورماتور  

 با 

 گالوانیزه گرم

    

 44604001 44604000 1476934761کدپستی -3پ  -نرسیده به نیایش  -ی ستاریانتها -م پونک  -تهران فراساز ایران

 021-44099465 021-44099465 1461783353کد پستی  -3واحد  -2پ  –بوستان سوم غربی  –خ ناهید شمالی  –بلوار مرزداران  تابان گستر پویا ایران

 66593150 3-66593151 179واحد  11طبقه  Cمجتمع برجساز)کاوه( بلوک  -دانشکده دامپزشکی روبروی  -خیابان آزادی  -تهران قوی ساز نیرو ایران

 42693188 56148804 641اسالمشهر،روبروی بوستان امیرکبیر، پالک  هادی برق کوثر ایران

 33904437 33904437 1144957188کد پستی  – 7پ  –ل ط او –مجتمع تجاری الله زار  -ک ترابی گودرزی –الله زارجنوبی –تهران مازیار صنعت  ایران

 فرآورده سازان شایان ایران
کدپستی  -2ط -جدید  12ش  -ک آرام -خ نیکروش فرد  -بعد از چهارراه نصرت  -خ شادمهر  –خ ستارخان   –تهران 

145663611 
66049378 66049379 

  كاور كراس آرم 68

 به ورود خیتار

 صورت به فهرست

 کسالهی و تموق

25/02/1401 
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پایه فلزی و 
 سرشاخه

 یفن مشخصات)

پایه های هشت 

 3 شیرایو وجهی
 (93 آبان

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

 88307275 88828006 -2ط –جدید  81پ  -105ساختمان  –نبش خ گلریز  –روبروی میدان شعاع  –خ قائم مقام فراهانی  -تهران  آرم ایران

 22886144-5 5-22886144 1664635951کد پستی  -2واحد  -2ط  -141پ  –بین نگارستان ششم و حاجی هادی  –پاسداران  –تهران  تاو فن آور ایران

 03132203535 03132201157 8144655547کد پستی –ط سوم  -124پ  –مجتمع تجاری زاینده رود  –خ فردوسی  –اصفهان  گل نور ایران

 44030057 7-44031731 1476934761کد پستی  -3ط  –ساختمان فراساز  -ستاری شمالی -انتهای بلوار میرزا بابایی –میدان پونک  –تهران  فرانورافشان ایران

 88644289 8-88644285 1437645681کد پستی  -6واحد  -12ط  –برج نگار  -خ ولیعصر –میدان ونک  –تهران  پرشین تجهیز انرژی ایران

 درفش پایه سبز ایران
کد پستی  -4شماره  – 3ابتکار خ  –انتهای بلوار استاندارد  –میدان آزادی  –شهرک صنعتی ایوانکی  -سمنان

3593147954 
02324883433 02324883433 

 تعاونی بدر فوالد تهران ایران
کد  -1057پ – 2/4کوچه سپیدار  – 4خ جامی  –بلوار خیام  –صنعتی عباس آباد شهرک –خاورانجاده 35کیلومتر

 339پستی 
36423283 36423284 

 88492388 88492389 3شماره  -27پ  –نبش گلریز  –ک ماگنولیا  –خ جم )فجر(  –خ استاد مطهری  –تهران  ابنیه گستر اسکان ایران

 26421870 26420226 طبقه اول 62پالک –خ شهیدطاهری  -نرسیده به تقاطع مدرس وآفریقا-ح آفریقا–تهران  احداث گسترنیروی پارس ایران

 33904437 33904437 1144957188کد پستی  – 7پ  –ط اول  –مجتمع تجاری الله زار  -ک ترابی گودرزی –بیالله زارجنو –تهران مازیار  صنعت ایران



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 35صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 F-40 6-56390394 44099465پالک  –خ سرو نهم  –شهرک صنعتی نصیرآباد  –تهران  تابان گستر پویا ایران  

 مهندسی شایان برقشرکت  -خ مبتکران -شهرک صنعتی خیرآباد -اراک شایان برق ایران
08633553248-

9 
08633553248 

 2-44030051 7-44030485 239-24پالک  -4خ گل افشان  -بلوار بهارستان -شهرک صنعتی شمس آباد برق صنعت ساالر ایران

 77652543 77608810 2ط -25پ  -کوچه کارگر -باالتر از طالقانی -خ دکتر شریعتی -تهران نیکنور ایران

 

 ایران
 88033086 88613300 1436943613کدپستی  – 18پالک  -کوچه یاس  –خ شیراز جنوبی  –اتوبان کردستان  –تهران  فرا گستر بیستون

-08633553470 3837141476کدپستی   306 خیابان سه فاز -خیراباد صنعتی شهرک- اراک نورسازه اراک ایران
2 

08633553712 

 26763568 26765192 شرکت صنعتی سپنتا -خیابان شهید باقری-جاده قدیم کرج  9کیلومتر -تهران فراگیر سپنتا ماشین سازی ایران

 56584245 9-56584146شهرک صنعتی زواره ای-سه راه آدران-جاده ساوه27کیلومتر  خاور روی ایران

 ملت بانک طب،جنبق صنعتی قم،شهرک-اراک جاده5کیلومتر اراک روئین نور آریا ایران 
0863413449

0-9 
0863413449

0 

 های نوعی از آزمایشگاه مرجع اقدام نمایند.کلیه سازندگان نسبت به ارائه گواهینامه آزمون 67ردیف در 
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 پایه بتونی

مشخصات فنی  - 

1396توانیر  

 
 02636570346 02636570346 31671619141جنب کیاتل کد پستی   -کانال آب شرقی-مالرد-کرج زرکشان ایران چهارگوش

 
 3738113744کد پستی  -34پ -10مینای  –ای بلوار آیت اله خامنه –شهرک صنعتی شکوهیه -قم  ارکان پایه بتون ایران چهارگوش

02533342486-
7 

02533342486 

 
 1477765698کد پستی  -4واحد  -8پ   –مرکزی  4 کوهسار –خ اقبالپور  –انتهای اشرفی اصفهانی  –تهران  ماهان بتون فرزانگان ایران چهارگوش

44829605-
44872826 

44829626 

 
 جاده قائمشهر 10کیلومتر -بابل مازیار صنعت ایران چهارگوش

01132284880-
01135155 

01135155499 

 
 36428970 36428969 2175پ  -15خ  -خ مدرس -3فاز  -شهرک صنعتی عباس آباد پیکتاژ ایران چهارگوش

 
 12واحد -3ط -ساختمان تجاری خدماتی معلم  -بلوار معلم -سمنان تاژه صنعت سنگسر ایران چهارگوش

02333350291-
3 

02333340275 

 
گرد-چهارگوش  03137882218 03137882228 8178615651کدپستی  –جنب نیروگاه اصفهان  –خ نیروگاه  –اتوبان ذوب آهن  –اصفهان  کوشش برق اصفهان ایران 



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 36صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 401واحد  – 16پ  –نبش کوچه معتمدی  –مابین چهارراه دیباجی و دلبخواه  –خ کالهدوز ) دولت (   –تهران  آلفا بتن)آلفا صنعت پارس( ایران چهارگوش 
22783158-
22783168 

22783175 

 33979703 33979703 8 تعاون ابتدای -5 پارس یانتها– انقالب بلوار– تالش بلوار– یشهرک صنعتی ایوانک-منانس مهان ایوانکی ایران چهارگوش 

 02334245455 02334245454 5  طبقه-زمرد ساختمان -یدریح دیشه ابانیخ گرمسار آبگون سازه ستاوند رانیا چهارگوش 
 موقت صورت به

 از کسالهی

25/12/4001  

 56586402 56586402 15 پالک-هوشی بست بن-چراغی شاه ای زواره شهرک انتهای- ادران راه سه به نرسیده شهریار جاده    انتهای ابنیه پایه گستر ایران چهارگوش
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  فونداسیون ٭٭
 نقشه نیآخر)

 زییپا در یابالغ

88 )       

    

 3738113744کد پستی  -34پ -10مینای  –ای بلوار آیت اله خامنه –شهرک صنعتی شکوهیه –قم  ارکان پایه بتون ایران
02513342486-

7 
02513342486 

 01133345823 01133345819  -جنب مجتمع مسکونی هنرستان کشاورزی شهید بهشتی –جاده ساری قائم  شهر 5کیلومتر  -مازندران  خزر برق ساحل ایران

 02636570344 02636570138 31671619141جنب کیاتل کد پستی   -کانال آب شرقی-مالرد-کرج زرکشان ایران

 36425970 36425969 2175پالک  –خ پانزدهم  –خ مدرس  –شهرک صنعتی عباس آباد  –جاده خاوران  پیکتاژ ایران

 33923628 33904437  1144957188کد پستی  – 7پ  –ط اول  –مجتمع تجاری الله زار  -ک ترابی گودرزی –الله زارجنوبی –تهران مازیار صنعت ایران

 3973188891کدپستی  –خ دانشگاه پیام نور  -جنب ضلع شمالی مجتمع دانشگاه آزاد –بلوار مطهری  –ودهن ر سراگستر منفرد ایران
02215726901-

3 
02215726902 

 01232192725 01232194094 ارطه-اتوبان قائم شهر 9کیلومتر -ساری-مازندران مازندنور ایران

-22783158 401واحد  – 16پ  –نبش کوچه معتمدی  –مابین چهارراه دیباجی و دلبخواه  –هدوز ) دولت ( خ کال  –تهران  آلفابتن)آلفاصنعت پارس( ایران
22783168 

22783175 

72 

سكوی زیر ٭٭

         بتونيتابلو    

 )پیش ساخته(
 شیرایو نیآخر)

 یفن مشخصات

-کی شیرایو
 (96بهار

    

 31671619141کد پستی  جنب کیاتل  -کانال آب شرقی-مالرد-کرج زرکشان ایران
6570138-0261 

77500989 
6570344-0261 

 401واحد  – 16پ  –نبش کوچه معتمدی  –مابین چهارراه دیباجی و دلبخواه  –خ کالهدوز ) دولت (   –تهران  آلفا بتن)آلفا صنعت پارس( ایران
22783158-
22783168 

22783175 

 76506902 3-76506901 3973188891کدپستی  –خ دانشگاه پیام نور  -جنب ضلع شمالی مجتمع دانشگاه آزاد –طهری بلوار م –رودهن  سراگستر منفرد ایران

 1477765698کد پستی  -4واحد  -8پ   –مرکزی  4کوهسار  –خ اقبالپور  –انتهای اشرفی اصفهانی  –تهران  ماهان بتن فرزانگان ایران
44829605-
44872826 

44829626 

 3738113744کد پستی  -34پ -10مینای  –ای بلوار آیت اله خامنه –شهرک صنعتی شکوهیه –قم  ارکان پایه بتون ایران
02533342486-

7 
02533342486 

 3441863858کد پستی  -جنب کارخانه یخ -سمت چپ -بلوار چهار باندی طالقانی –ابتدای شهر آبیک  سیمان بتون ایران
02822890161-

3 
02822892553 

 01133345819 01133345819 جاده ساری قائم  شهر  جنب مجتمع مسکونی هنرستان کشاورزی شهید بهشتی 5کیلومتر  -مازندران  خزر برق ساحل ایران



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 37صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 36425970 36425969 2175پالک  –خ پانزدهم  –خ مدرس  –شهرک صنعتی عباس آباد  –جاده خاوران  پیکتاژ ایران

 01232192725 01232194094 ارطه-اتوبان قائم شهر 9کیلومتر -ساری-مازندران مازندنور انایر

مطابق با نقشه ها و مشخصات فني ابالغي مورد پذیرش قرار خواهد  72و  71ردیف های فونداسیون و سكوی زیر تابلو )پیش ساخته( مربوط به  ٭٭ كیلو متر محل تولید تا محل پروژه الزامي مي باشد . 300در خصوص حمل و نقل سازه های بتني رعایت فاصله حد اكثر  ٭٭
 گرفت.
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 انواع چراغ
 گازی

 هیابالغ نیآخر)

 یفن مشخصات

 در ریتوان شرکت
 (87  سال

 

 
 

  
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

 88307275 88828006 -2ط –جدید  81پ  -105ساختمان  –نبش خ گلریز –روبروی میدان شعاع  –خ قائم مقام فراهانی  -تهران  آرم ایران

 88536126 88539970 ساختمان جهان نور  -25پالک -خیابان هویزه شرقی -خیابان سهروردی شمالی –تهران  جهان نور ایران

 03132203535 03132201157 8144655547کد پستی –ط سوم  -124پ  –مجتمع تجاری زاینده رود  –خ فردوسی  –اصفهان  گل نور ایران

 77501516 7-77603015 333پ  -4روبروی میثاق  -نرسیده به سه راه طالقانی –پایین تر از بهار شیراز  –خ شریعتی  -تهران  جار ایران

 88527521 88523711 135پ -خ میرزایی زینالی غربی-بین مطهری و بهشتی-خ سهروردی شمالی-تهران مازی نور ایران

 03132121369 03132121368 15واحد-طبقه چهارم-فاز سوم-ارگ عظیم جهان نما-میدان امام حسین-اصفهان ین)تکنور(اصفهان آلوم ایران

LED چراغ   

موقت صورت به  
 Sمدل ستاره 

وات 35و  20سایز   
 03132203535 03132201157 8144655547کد پستی –ط سوم  -124پ  –مجتمع تجاری زاینده رود  –خ فردوسی  –اصفهان  گل نور ایران

 به ورود خیتار

 به فهرست

 و موقت صورت
 کسالهی

26/08/1400  

 03132121369 03132121368 15واحد-طبقه چهارم-فاز سوم-ارگ عظیم جهان نما-میدان امام حسین-اصفهان اصفهان آلومین)تکنور( ایران وات  35و 20

74 

چراغ خیاباني 
وات بخار  250

 سدیم

 9197171351کدپستی  -روبروی شرکت الکترواستیل -قوچان( –بزرگراه آسیایی )مشهد  2کیلومتر  – مشهد شب فروز ایران    
05136651014-

16 
05136512645 

75 

انواع باالست  

 22036600 23543000 1967756873کدپستی  -5ط  -42پ  -ناهید غربی -روبروی پارک ملت  -خ ولیعصر -تهران راما الکتریک ایران     برای چراغ



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 38صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

های با المپ 

بخار سدیم 

ورق  همراه با

 هسته سیلیس دار  
 شیرایو نیآخر)  

 یفن مشخصات

              (        91 کی شیرایو

 88887274 88790013 ط دوم شرقی - 321پ -جنب رستوران کاکتوس -بین آفریقا و ولیعصر-خ وحید دستگردی –تهران  آرش ترانس ایران

 33114884 33114884 1115847396کد پستی  -ط همکف  -7پ –مجتمع تجاری ولیعصر  -خ پامنار –تهران  رانسهمدان ت ایران

76 

ایگنیتور )سه 

 سیمه(

 شیرایو نیآخر)

 یفن مشخصات

 صفر شیرایو
 ( 88تابستان

    

 03132211792 03133757146 منطقه صنعتی اسالم آباد –اتوبان ذوب آهن  –اصفهان  آراء الکترونیک ایران

 88006203 88025944 1413645344کد پستی  – 4طبقه  - 69پ  -کوچه خسروی -خ کارگر شمالی -تهران مدار ساخت ایران

 03132207727 03132207727 8143973333کد پستی   -12واحد  -3ط  –مجتمع تیام  –خ فلسطین  –اصفهان  نوید نیرو ایران

 بهنوران افروز ایران
کد پستی  –جدید  14شماره -ک مجتبی شرقی-کوچه شهیدموحدی فرد-خ ابوسعید -خ ولیعصر –ن تهرا

2223071100 
55395806 55380937 

 03132231485 03132222451 8144853914کد پستی  -147پ –جنب بانک اقتصاد نوین  –خ فردوسی  –اصفهان  آتشکار ایران

 88776071 7-88775253 1517616114کد پستی  -14پ -کمخ ی–خ گاندی  –تهران  رهشاد ایران

 88887274 88790013 ط دوم شرقی - 321پ -جنب رستوران کاکتوس -بین آفریقا و ولیعصر-خ وحید دستگردی –تهران  آرش ترانس ایران

 22036600 23543000 1967756873 کدپستی -5ط  -42پ  -ناهید غربی -روبروی پارک ملت  -خ ولیعصر -تهران راماالکتریک ایران

77 

 

 

 خازن روشنائي
 
 

  
 
 

  
 
 

 03116282010 03116282001 8173837685کدپستی -شرکت گیتی پسند -83شماره  –مقابل مسجد خاتم االنبیاء  –خ شریعتی  –اصفهان  نور(رساخازن )رساسپاهان ایران

 88882959 8-88882956 1518844513کد پستی  -ط دوم – 14پ  –کوچه یکم  –خ گاندی  –تهران  پرتو خازن ایران

 88776071 7-88775253 1517616114کد پستی  -14پ -خ یکم–خ گاندی  –تهران  رهشاد ایران

78 

المپ انواع 

 گازی        
 

    

 88708131 88555131 1586714434کد پستی  -11واحد  -جدید 160شماره  -کوچه عرفان –خ میرزای شیرازی  -خ مطهری -تهران  نور افشان ایران

 شهاب توشه )پارس( ایران
کد پستی  – 9و 8واحد   –ط سوم  -جدید  6پ  –انتهای کوچه چهارم  –خ بخارست  –میدان آرژانتین  –تهران 

1514636531 
88812462 88842705 

 88711985 88707337 1586714417کد پستی  -4واحد  -16شماره  –فان کوچه عر –خ میرزای شیرازی –خ مطهری –تهران  نور صرام پویا ایران

 22238682 22201677 کد پستی -5واحد  –ط سوم  –ساختمان دی  -20پ  –خ ششم  –خ احمد قصیر )بخارست(  –تهران  المپ نور ایران

79 
 باسداكت

 یفن مشخصات)
    

 88880940 88880967-72 14357کد پستی -4ط  -6شماره  -کوی باغ سرا -خ شاد -صدراخ مال –تهران  ژیتال ایران

-22035501 دوم طبقه ،374 ساختمان مدرس، تقاطع یغرب جنوب نبش رداماد،یم تهران،بلوار لنا یزد لنا یزد ایران
22035499 

88677129 



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 39صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 مورخ یابالغ

23/07/96) 

ZUCCHINI/22726672 8-22727607 63واحد  – 3047پ  –مجتمع فردوس  –نبش کوچه طوس  –فردوس  باغ –خ ولیصر  –تهران  پارس کویر البرز لگراند 

 ایران
 طبقه هفتم 76پ -برج نوبخت-انتهای خ عربعلی-خ خرمشهر-سهره وردی شمالی –تهران  آذر فنون تابلو

88173510-
88173506 

88173488-
88173237 Henikw on/ مالزی 

LS/15واحد-5طبقه-)ساخنمان عرشیا(312پالک-خیابان سازمان آب- نوریهللبزرگراه شیخ فضل ا –تهران  یا سیستم تاواتاوسا کره جنوبی 
44233995-
44233948 

44381135 

 22358395 22371602 13واحد-2طبقه-مجتمع سروناز-بلوار سرو غربی-بلوار فرحزادی-سعادت آباد  -تهران مانا کنترل سیستم گرسان/ترکیه

DKC 26643286 26640955 15واحد  1730خ شریعتی باالتر از پل صدر ساختمان رسا پالک -تهران انرژی ساتراپ کارن ایتالیا 

Furutec/88331373 81-88331377 1438895381کدپستی  6واحد  6پ–خ شهید قدس میرحیدری  -خ جهان آرا–تهران یوسف اباد   آشتیان تابلو مالزی 

Linkk/26703290 26703288 5طبقه-مجتمع اداری ارمغان-13پالک-خیابان ارمغان شرقی -بلوار آفریقا-تهران تجارت بنیان تدبیر مالزی 

GRAZIADIO 26655630 4واحد-45پالک-کوچه قیطریه-بلوار کاوه شمالی-قیطریه  -تهران نکانوین-
26655621 

26655058 

     سیني و نردبان 80

 88712351 88723136 1596955711کد پستی  -ط همکف -5پ  –خ ناهید  –خ میرزای شیرازی  –خ مطهری  –تهران  انتالیر ایران

 9-02294218475 77502975 1561937813کد پستی  -طبقه همکف شرقی -9پ -ک صدیق-پائین تراز طالقانی-خ دکترشریعتی–تهران  مظهر نور ایران

 3761123651کد پستی  – 66Dقطعه -نبش خ الله -بلوار فن آوری جنوبی -شهرک صنعتی پرند –ن تهرا فرامین تابلو ایران
02294218475-

9 

02294218475-
9 

 88211938 49-88212947 403واحد  -4ط  -417پ  -47نبش خ  -خ سید جمال الدین اسدآبادی)یوسف آباد( -تهران پوشش نیرو منور گستر ایران

 88632842 88632805 1ط  -35پ  -غربی 27خ  -اتوبان کردستان)به سمت جنوب( -تهران ساتها ایران

 88937530 88944406  10واحد –2ط  -48پ –مجتمع اداری تجاری ولیعصر –ک ولدی  –پایین تر از میدان ولیعصر  –خ ولیعصر –تهران  آران شهاب ایران

81 

 روغن ترانس
 شیرایو نیآخر)

 یفن مشخصات

 (96 کی شیرایو

    

 1948845711کد پستی  -14زنگ  -5ط  – 54پ  -ک زیبا –باالتر از میرداماد   -خ شریعتی –تهران  ارم شیمی ایران
22057933-
22885362 

22877099 

 88716117 9-88723337 1433633731کد پستی  – 23شماره  –خ سوم  –خ جمال الدین اسد آبادی  –تهران  تجهیز نیروی زنگان ایران

82 
تعمیركاران 

 ترانسفورماتور
  

 88716117 9-88723337 1433633731کد پستی  – 23شماره  –خ سوم  –خ جمال الدین اسد آبادی  –تهران  ایران ترانسفو زنگان ایران 

 1491/91735صندوق پستی  –شرکت فنی توس نیرو  -مقابل شرکت گاز –بلوار شهید عباسپور  –مشهد  توس نیرو ایران 
05113650901-

10 
05113650909 

 55228137 55228134 1888719639کد پستی  -خ ایران ترانسفو ری -سه راه اول پاالیشگاه تهران –ابتدای جاده قدیم قم  –شهر ری  -تهران  ایران ترانسفوری ایران 

 77504351 77504356 10شماره -طبقه دوم  – 202ساختمان  –روبروی سینما سروش  -نرسیده به سه راه طالقانی  –خ شریعتی  –تهران  نیرو رخش کردستان ایران 

 88066541 88064527 1434933939کد پستی  -12واحد  –ط چهارم  -451ساختمان  –باالتر از پمپ بنزین  –انتهای یوسف آباد  –تهران  نیرو پارت نگار ایران 

 
 تأمین مبدل نیرو آریا)تمنا( ایران

-خ چمران  -روبروی بانک کشاورزی -بلوار شهید بهشتی –شهرک سعید آباد  –سه راه شهریار  –جاده قدیم کرج  -هرانت

 33531-39495کدپستی  -92پ 

02623655045-
7 

02623655048 



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 40صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

 
 ایران

توسعه خدمات فوق تخصصی 
 ترانسفورماتور پارس

 88378911 88378827 نیرو پژوهشگاه - دادمان بلوار انتهای - غرب شهرک

 

تاریخ ورود به 

فهرست به صورت 
موقت و یکساله 

28/09/1400 

 02636195218 02636195000 چهارم درب -مپنا خیابان -مالرد جاده 7 کیلومتر -کرج تعمیرات نیروگاهی ایران ایران

 

تاریخ ورود به 
فهرست به صورت 

موقت و یکساله 

25/12/1400 

 ایران
نیروگاهی  توان سازان تعمیرات

 البرز
 46892215 46892215 44 پالک. طالقانی خیابان). مپنا بلوار انتهای( جوی هفت. کرج به شهریار جاده

   

تاریخ ورود به 

فهرست به صورت 

موقت و یکساله 

25/12/1400 

 02636531901 02633403117 چهارم قطعه-بهشت خیابان-مادیران میدام-هشتگرد صنعتی شهرک پایا ماشین الکتریک البرز ایران

   

تاریخ ورود به 

فهرست به صورت 

موقت و یکساله 
25/02/1401 

 ترانسفورماتور هوشمند آریا ایران
 ریاH هوشمند ترانسفورماتور شرکت-بهشتی شهید دانشگاه برق و اب صنعت پردیس -بهار بلوار-تهرانپارس حکیمیه-تهران

 ترانسفورماتور کارگاه -
 و73932550
73932547 

73932550 

  بنتونیت 83

 ایران 
صنعت گران دوراندیش 

 رسان)صدرا(
 22193611 46144250 10پالک -خیابان ولیعصر-جنب بیمارستان نیکان-اتوبان ارتش-تهران

-33963108 پاساژ پردیس-کوچه امین زاده-خیابان سعدی شمالی-تهران رعد برق مهراب ایران موقت صورت به
33963156 

33958329 

84 

 ل پلي اتیلنكو
)مشخصات فني 

-ویرایش صفر

 (98تابستان

 

تاریخ ورود به 
فهرست به صورت 

موقت و یکساله 

25/12/1400 

 03152374815 03152374812 16 پالک چهارم خیابان دوم فاز مبارکه راهی سه صنعتی شهرک-اصفهان پارس پلیمر صفاهان ایران

85 

 لوله پلي اتیلن
)مشخصات فني 

لوله پلي ایتلن 

ویرایش -بغل تیر

بهار -صفر

 

تاریخ ورود به 

فهرست به صورت 

موقت و یکساله 
25/12/1400 

 05132453237 05132453237 244 پالک -16 شمالی تالش کوچه -مشهد صنعتی شهرک -مشهد توان نیرو راهکار نوید ایران



 

 توزيع نيروي برق تهران بزرگكت شر                    

 سازندگانکميته فنی  –معاونت مهندسی ونظارت             

 29/12/1401اعتبار تا تاریخ -تجهيزات توزیع برق تهران بزرگ )ویرایش سی ام( توليدکنندگان / تأمين كنندگان

                            
 

F/TD2000/03/04  40از 41صفحه 

 

 مشخصه عمومي كد شناسایي نام تجهیز ردیف

نام شركت/ نام 

كشور سازنده 

 تجهیز اصلي

 نام سازنده/ تامین كننده

 
 شماره نمابر شماره تلفن آدرس

1401) 

 
 


