
نام سازنده/ تأمین کنندهردیف
گروه ایران ترانسفو-گروه کیان ترانسفو-شرکت آریا ترانسفو- شرکت نیرو ترانسفو(تا 400 کا و آ) 1
سیمکو-سیمکات -سیم و کابل یزد -سمنان -سیمکان -سیم و کابل مشهد-کابل متال -سیم و کابل مغان -آلوم کابل کاوه -سیمیا -پیشرو رفسنجان -ستاره یزد -*افق البرز2

                    شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان- کمیتۀ فنی و بازرگانی         تاریخ اعتبار: 97/12/29    

                       فهرست سازندگان و تامین کنندگان تشخیص صالحیت شده براي خرید تجهیزات شبکه (  خالصه شده ) 

تراسفورماتورکم تلفات توزیع
کابلهاي مسی و آلومینیومی (فشار ضعیف )

شرح کاال

سیمکو-سیمکات -سیم و کابل یزد -سمنان -سیمکان -سیم و کابل مشهد-کابل متال -سیم و کابل مغان -آلوم کابل کاوه -سیمیا -پیشرو رفسنجان -ستاره یزد -*افق البرز2
شرکت همگام الکتریک*-شرکت تولیدي اسپادان بهسیم-سیم و کابل فروزان یزد-سیم باف 3
کابل باختر -سیستم کوثر سپاهان (اختر)4
سیمکو -ابهر -متال-مغان -افق البرز*5
سیم و کابل سیمکات-آلوم کابل کاوه-سیستم کوثرسپاهان(کابل اختر)-سیم و کابل ستاره یزد*-کابل پیشرو رفسنجان*6
سیمکو-ابهر-  مغان-  سیمکات- سیم و کابل یزد- سیمیا- سمنان- سیمکان- ( سیستم کوثر سپاهان) کابل اختر- پیشرو رفسنجان    - شهید قندي- آلوم کابل کاوه -* سیم و کابل ستاره یزد- *کابل باختر-* افق البرز7
مغان، سیمکو، ابهر8
سیستم کوثرسپاهان( کابل اختر) *-بهین تجربه*-سیمکان *9

10
(  کوپر)آرین مفصل*  /شاهین مفصل(  الکون)    /دانش اتصال کابل  

کابلهاي مسی و آلومینیومی (فشار ضعیف )

کابلهاي  فقط آلومینیومی (فشار ضعیف )
کابلهاي  فقط مسی (فشار ضعیف )

کلیه کابلهاي فشار متوسط مسی و آلومینیومی
سیم روکش دار فشار متوسط هوایی(کابل جمپر)

کابل خود نگهدار فشار متوسط
     کابل ارت فوالدي

سرکابلها و مفصل هاي حرارتی و مفصل هاي تبدیل روغنی به کراسلینگ و سرکابلهاي چپقی

کابل هاي خود نگهدار فشار ضعیف

پارس مفصل آسیا11

سمنان-مسبار کاوه-سیم و کابل یزد-رسا خطوط شهرکرد-دنیاي مس-سیم و کابل کاشان- سیم باف12

آلومتک-سیمکات-رسا خطوط شهرکرد-کابل پیشرو رفسنجان -کوهرنگ زاگرس-آلوم کابل کاوه13

کوهرنگ زاگرس14
کوشش-همتوان -تیرسازان سدید15
مقره سازي ایران16
تجهیزات شکوه برق قم /مقره سازي ایران/صدف گستر زنجان17

سیمهاي  آلومینیوم آلیاژي 

(ACSR)سیمهاي آلومینیوم فوالدفشار متوسط

سرکابل و دو راهه حرارتی فشار ضعیف و فشار متوسط

 سیم مسی مفتولی(  لخت هوایی )

  پایه بتنی گرد و اچ

S80 مقره چرخی
مقره مهار

تجهیزات شکوه برق قم /مقره سازي ایران/صدف گستر زنجان17
سیمکاتک/بسپار سازه الوند/سامانه هاي نوین افرا/آرا نیرو سپاهان18
نیروکلید پارس/آرا نیرو سپاهان19
دالمن/نیروکلید پارس/آرا نیرو سپاهان20
دالمن/برنا برق /آرا نیرو سپاهان/پردیس نیروي سپاهان21

برقگیر پارس-سیمکاتک-برقگیر پایا  ( انتقال توان پایدار) 22
-کوشش-سپنتا الکتریک جی - فراساز( فرا نور افشان) -احداث گستر نیرو پارس- گلنور23
گلنور-جار تهران-آرم-اصفهان آلومین( تک نور ) 24
گلنور25

شهاب توشه -نورصرام پویا-نورافشان-المپ نور26
کلیه المپهاي بخار سدیم  وبخار جیوه 

(بخار جیوه فقط 125 وات)

برقگیرهاي بدنه سلیکونی Zno(10 کیلوآمپري)

مقره چرخی 80
انواع مقره هاي کششی و سوزنی سیلیکونی عبوري

کات اوت تیغه اي
کات اوت فیوزي

فیوز المنت

چراغ الك پشتی
LED  چراغ 20وات

پایه هاي فلزي روشنایی

شهاب توشه -نورصرام پویا-نورافشان-المپ نور26

(سرامیک سازي هوشیدن)چینی صنعتی ایران27

راما الکتریک/ آرش ( آرش ترانس ) 28
پرتو خازن-رهشاد الکتریک -خازن رسا سپاهان نور29
  آتشکار-آرا( نور کار الکتریک) - رهشاد الکتریک30
زرین بلور سپاهان-سخت شیمی31

شیوا امواج /فانوس32

سپاهان تابلو- آلفا برق- حفاظ الکتریک صفاهان- حفاظ فرمان کاشان- تابلو سازان غرب- مهندسی پیشرو خراسان -مهر آذین نوین تابلو- اصفهان تابلو-پاوران کنترل-    ایمن ایستاالکتریک( نیپکو) - پرتو تابلو شرق سپاهان 33

(بخار جیوه فقط 125 وات)

خازن چراغ

 سرپیچ E27 و E40 چراغ الکپشتی

ساعت نجومی 20 آمپر و فتوسل روشنایی 10 آمپر

تابلوهاي  کامپوزیتی فشار ضعیف /تابلو هاي  فلزي ایستاده توزیع و اندازه گیري 

انواع  باالست (چک)  المپهاي بخار سدیم وجیوه

حباب چراغ الکپشتی
ایگناتور المپهاي بخار سدیم

سپاهان تابلو- آلفا برق- حفاظ الکتریک صفاهان- حفاظ فرمان کاشان- تابلو سازان غرب- مهندسی پیشرو خراسان -مهر آذین نوین تابلو- اصفهان تابلو-پاوران کنترل-    ایمن ایستاالکتریک( نیپکو) - پرتو تابلو شرق سپاهان 33

سپاهان تابلو-آلفا برق-تابلوسازان غرب-نوآوران برق آریا-الوان تابلو-پاوران کنترل-حفاظ الکتریک صفاهان-اصفهان تابلو34 کوبیکل کمپکت AIS فشار متوسط



ایمن ایستاالکتریک( نیپکو) -نیرو گستر نوین شایان برق35

ایران ترانسفو-تابش تابلو-الوان تابلو-پرشین تجهیز نیرو-آلفا برق*36
پست کیوسکی با بدنه تمام فلزي 

SMC بدنه تابلو کامپوزیتی(صرفا" بدنه تابلو)  از نوع

ایران ترانسفو-کیان ترانسفو37

38
پارس سوئیچ- Sarel ایتالیا ( شرکت آذر کلید) -الکوپارس-هیونداي(  شرکت آریان نیرو راي) -( شرکت پارس نیروسان)  LS -مرلن ژرن اشنایدرالکتریک-ABB شرکت آریان بارز

مرلن ژرن اشنایدرالکتریک-ABBشرکت آریان بارز-Sarel ایتالیا(  شرکت آذر کلید) -الکوپارس-بارز کلید-سرو نیرو شیراز *39

40

پارس سوئیچ-ENTECنوآوران برق آریا

(Padmounted)   پست کمپکت تمام روغنی و نیمه روغنی

دژنکتور خالء

 SF6 انواع سکسیونر داخلی تابلویی  گازي

قابل قطع زیربار با قابلیت اتوماسیون SF6 سکسیونر موتوردار هوائی

41*CHINT- (اشنایدر الکتریک ) پارس نیرو سان -مرلن ژرن LS- آریان بارز-هیمل( دلکسی)  آماد سپهر برق -هیونداي آریان نیرو راي ABB- (نیکسان الکتریک )ترازکی
تکانل صنعت برق42
پارس حفاظ( پارس فانال) - PTEC Electric پارس تکنولوژی43
تله مکانیک ( اشنایدر الکتریک) -CHINT- هیونداي آریان نیرو راي - ETI ایستا توان صنعت - F&G( پاد رعد )-پارس فانال ( پارس حفاظ) -LS پارس نیرو سان -  تکامل صنعت برق-* هیمل آماد برق سپهر44
PTK پارس توان آزما- توس قیوز -پارس حفاظ( پارس فانال) -الکترو کاوه-پارس تکنولوژيF&G (PTEC ) ( پاد رعد) - اشنایدر( تله مکانیک ) 45

تولیدي رعد46
شارین پارس ایرانیان ( شیل ایران) *47

48ETI ایستا توان صنعت

49 (CANEL ) لنان ماد صنعت و تجارت

انواع کلید مینیاتوري

کلید هاي اتوماتیک  تا رنج 630 آمپر
(FIX از نوع)     کلید اتوماتیک کمپکت

انواع کنتاکتور روشنایی

کلید مینیاتوري تیپ  c و b تک فاز 
  (آمپراژهاي 6،10،16،25 و 32 آمپر)

کلید مینیاتوري تیپ  c تک فاز (6 و10 آمپر)
 تیپ  ,  (آمپراژهاي 16،25 و 32 آمپر)

c  کلید مینیاتوري تیپ
کلید مینیاتوري تیپ  c ( فقط 32 آمپر سه فاز)

کلید اتوماتیک هوایی و کمپکت

49 (CANEL ) لنان ماد صنعت و تجارت

زاویر-اصفهان کلید-پیچاز الکتریک یزد50

*الماس کویر یزد51

پیچاز الکتریک- ایستا توان صنعت با ماركETI- تاف با مارك Bussmann، پارس حفاظ( پارس فانال) 52

53Bussmannتاف( تامین احتیاجات فنی تهران) با مارك-ETI پیچاز الکتریک-ایستا توان صنعت با مارك
54Bussmann تاف( تامین احتیاجات فنی تهران) با مارك -ETI ایستا توان صنعت با مارك
-مگ الکتریک-رضا ترانس-هریس55
نیرو ترانس -مگ الکتریک-رضا ترانس-پارس شار56
پارس شار -نیرو ترانس -مگ الکتریک57

ترانس جریان(CT) فشار متوسط

(BMC)کلید فیوزي گردان و کلید فیوزي کشویی
 تیپ B, C  (آمپراژهاي 16،25 و 32 آمپر)

ترانس جریان(CT) فشار ضعیف

کلید فیوز کابل خودنگهدار هوایی

فیوز شمعی20کیلو ولت
فیوز کاردي و بکسی

فیوز(سکسیونري)  صرفا"با فیوز هولدر از همان تولید کننده

ترانس ولتاژ(PT) فشار متوسط

نیرو ترانس58
کوشش برق اصفهان -تولیدي متحد-پارتیکان سپهر اسپادان -مازیار صنعت-فراورده سازان شایان-تابان گستر پویا -صنایع برق و تجهیزات پارسه -نااژوان نیروي سپاهان -نیرو قطعهبازو چراغ55

کوشش برق اصفهان -تولیدي متحد-پارتیکان سپهر اسپادان -مازیار صنعت-فراورده سازان شایان-تابان گستر پویا -صنایع برق و تجهیزات پارسه -نااژوان نیروي سپاهان -نیرو قطعه پایه مقره راس تیري سیلیکونی56

فرا سازه -صنایع برق و تجهیزات پارسه -برنا برق-*پارتیکان سپهر اسپادانپیچ و مهره57

کوشش برق اصفهان -تولیدي متحد-پارتیکان سپهر اسپادان -مازیار صنعت-فراورده سازان شایان-تابان گستر پویا -صنایع برق و تجهیزات پارسه -نااژوان نیروي سپاهان -نیرو قطعهتشتک58

کوشش برق اصفهان -تولیدي متحد-پارتیکان سپهر اسپادان -مازیار صنعت-فراورده سازان شایان-تابان گستر پویا -صنایع برق و تجهیزات پارسه -نااژوان نیروي سپاهان -نیرو قطعهجلوبر/اتریه/دستک59

کامپوزیت آسیاسکو کت اوت کمپوزیت60

کوشش برق اصفهان -تولیدي متحد-پارتیکان سپهر اسپادان -مازیار صنعت-فراورده سازان شایان-تابان گستر پویا -صنایع برق و تجهیزات پارسه -نااژوان نیروي سپاهان -نیرو قطعهسکوي تابلو61

کوشش برق اصفهان -تولیدي متحد-پارتیکان سپهر اسپادان -مازیار صنعت-فراورده سازان شایان-تابان گستر پویا -صنایع برق و تجهیزات پارسه -نااژوان نیروي سپاهان -نیرو قطعهسکوي ترانسفور ماتور62

کوشش برق اصفهان -تولیدي متحد-پارتیکان سپهر اسپادان -مازیار صنعت-فراورده سازان شایان-تابان گستر پویا -صنایع برق و تجهیزات پارسه -نااژوان نیروي سپاهان -نیرو قطعهسکوي سر کابل63

MOF ترانس هوایی

یراق آالت کوشش برق اصفهان -تولیدي متحد-پارتیکان سپهر اسپادان -مازیار صنعت-فراورده سازان شایان-تابان گستر پویا -صنایع برق و تجهیزات پارسه -نااژوان نیروي سپاهان -نیرو قطعهسکوي سر کابل63

کوشش برق اصفهان -تولیدي متحد-پارتیکان سپهر اسپادان -مازیار صنعت-فراورده سازان شایان-تابان گستر پویا -صنایع برق و تجهیزات پارسه -نااژوان نیروي سپاهان -نیرو قطعهعلمک انشعاب64

کوشش برق اصفهان -تولیدي متحد-پارتیکان سپهر اسپادان -مازیار صنعت-فراورده سازان شایان-تابان گستر پویا -صنایع برق و تجهیزات پارسه -نااژوان نیروي سپاهان -نیرو قطعهکراس آرم65

مانا نیرو -کلمپ  بیمتال66

نیرو قطعه-اصفهان عدالت کار کنکتور مسی67

یراق آالت



کوشش برق اصفهان -تولیدي متحد-پارتیکان سپهر اسپادان -مازیار صنعت-فراورده سازان شایان-تابان گستر پویا -صنایع برق و تجهیزات پارسه -نااژوان نیروي سپاهان -نیرو قطعهبست گالوانیزه68

کوشش برق اصفهان -تولیدي متحد-پارتیکان سپهر اسپادان -مازیار صنعت-فراورده سازان شایان-تابان گستر پویا -صنایع برق و تجهیزات پارسه -نااژوان نیروي سپاهان -نیرو قطعهمیله ارت69

کوشش برق اصفهان -تولیدي متحد-پارتیکان سپهر اسپادان -مازیار صنعت-فراورده سازان شایان-تابان گستر پویا -صنایع برق و تجهیزات پارسه -نااژوان نیروي سپاهان -نیرو قطعهمیله و صفحه مهار70

کوشش برق اصفهان -تولیدي متحد-پارتیکان سپهر اسپادان -مازیار صنعت-فراورده سازان شایان-تابان گستر پویا -صنایع برق و تجهیزات پارسه -نااژوان نیروي سپاهان -نیرو قطعهبریس /کرپی /ونج کلمپ فوالدي/71

*اندیشمان- *تاکو72

دانش اتصال کابل( Ensto) -نتکو- بهین تجربه-رهشاد-پاسارگارد-خزر گستر قائم شهر73    یراق آالت خودنگهدار  مکانیکی
یراق آالت خط گرم

دانش اتصال کابل( Ensto) -نتکو- بهین تجربه-رهشاد-پاسارگارد-خزر گستر قائم شهر73

دانش اتصال کابل -نتکو-بهین تجربه74
تولیدي صداقت ( صابریان ) -خزر گستر قائم شهر-صنایع تولید ي تاکو - آرکا75
خزر گستر قائم شهر- صنایع تولیدي تاکو76
نت کو-صنایع تولیدي تاکو77
کلوته -دانش اتصال کابل78

رحیل -شاهین مفصل-کلوته-دانش اتصال کابل 79

دانش اتصال کابل- صنایع تولیدي تاکو80
PVC خوزستان -PVC  صبا- داراکار - یزد پولیکا-راشا پلیمر81

نورد لوله سپنتا مرند-ساوه-کوثر صنعت اسپادانا- لوله  و پروفیل سپنتا -درپاد تبریز82 لوله گالوانیزه

   یراق آالت خودنگهدار  مکانیکی

کابلشو بی متال
کابلشو مسی و آلومینیومی

لوله پولیکا فشار قوي

 یراق اتصاالت الکتریکی کابل خودنگهدار
سیم گیر 3  و 4 پیچه

کلمپ دو پیچ تمام آلومینیومی اکسترود
کلمپ فول بیمتال دو پیچ با کاور

بوش اسپالیس  آلومینیومی با مغز ي فوالد

نورد لوله سپنتا مرند-ساوه-کوثر صنعت اسپادانا- لوله  و پروفیل سپنتا -درپاد تبریز82

اصفهان شیمی83

مطلق-درخشان-اصفهان ترانسفورماتور84

ارم شیمی آذربایجان-پاالیش روغنهاي صنعتی زنگان85
پارس قفل -قفل ایمن-قفل نیکان -قفل پارس آیریک86

امید فیوز-اصفهان فیوز87

امید فیوز-کیان بسپار صفاهان88

مهربد پندار کیمیا*-کیان بسپار صفاهان *89

نورداد آریا- طیف نیروي سپاهان-نیکو بنتونیت( الکترو مبتکر پودر سپاهان) -آکان-تجهیزات سیستم زمین90
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