
         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٠ 

 صفحه عنوان صفحه عنوان صفحه عنوان

 برقگیر سرامیکی
 کابل خودنگهدار  1

 27 ساعت نجومی 13

 1 برقگیر پلیمري
 کابل فشار متوسط

 MOF 27ترانس اندازه گیري 14

 ACSRسیم الومینیوم فوالد 
 چراغ پایه 15

28 

ترانس جریان و ولتاژ فشار 
 ضعیف

 سرکابل و مفصل 2
 29 پست پدمانتد 16

 خازن روشنایی
 و کارديفیوز فشار ضعیف  2

 29 ترانسفورماتور روغنی 17

 خازن فشار ضعیف
 کات اوت فیوز 3

 29 ترانسفورماتور خشک 17

 6sfدژنکتور گازي 
 کیلو ولت33کات اوت فیوزپلیمري 3

 30 ثبات انرژي 18

 دژنکتور خال
 فیوزلینک 4

 30 پایه بتنی 18

 کلید جداساز هوایی
 کلید فیوز غیر قابل قطع زیر بار 4

 31 چراغ الك پشتی 19

 رله ثانویه
 کلیدفیوزباسباري 5

 32 انواع کاور 19

 ریکلوزر
 32 تسمه ارت گالوانیزه 20  کلید فیوز قابل قطع زیر بار 5

سکسیونر هوایی قابل قطع زیر 
 بار

 کلید مینیاتوري 6
 32 المنت 20

 کلید اتوماتیک 6 تابلوییسکسیونر 
 33 دي خیابانیچراغ هاي ال اي  22

 سکشنالیزر
 کنتاکتور 7

 33 تجهیزات روشنایی 23

 فتوسل
 مقره سرامیکی 7

فیوزهوایی مخصوص کابل  کلید 24
 خودنگهدار

33 

 المپ گازي
 مقره سیلیکون رابر 7

 34  تابلو 24

 باالست چراغ
اتریه /  راك/ پیچ ومهره / یراق آالت  8

 میله مقره/

 GISکمپکت  تابلو 25
35 

 ایگنیتور
 57  فونداسیون 26 یراقاالت فوالدي 8

 کابل فشار ضعیف
 58  فالت دتکتور 26 یراقاالت خودنگه دار 9

 سیم مسی فشار ضعیف
 59  هادي هوایی روکشدار 27 یراقاالت هادي روکش دار 11

تابلوهاي  مخصوصرله ثانویه 
DG 

 60  دژنکتور تابلویی 61  سکسیونر تابلویی 62

 



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
١ 

 

 تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
نماینده فروش و 

 خدمات
 کالس/امتیاز مالحظات

 برقگیر سرامیکی 1

 پارس
021-

سال پس از تولید با 5حداکثر   88974091
مقره سرامیکی فاصله خزشی 

 میلیمتر1100حداقل 

A 

 زیمنس
72776230-

0511  A 

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 برقگیر پلیمري 2

 77348623-021 سیمکاتک
 

 900با فاصله خزشی حداقل 
 1200مناطق آلوده (میلیمتر

حداکثر یکسال  - )میلیمتر
قابلیت تحمل  -پس از تولید

انرژي تعیین شده طبق 
-IEC60815استانداردهاي 

IEC60099-4 

A 

 88974091-021 پارس
 A 

 زیمنس
0511-7267291-

98  0511-
7261449 

الکتریکی نور 
 )03516260920(ایران

25kv-  بهمراه دیسکانکتور و
 A سال گارانتی 5-کاور

CHINT 021-88418997 چیره نیرو توان 
سال گارانتی از زمان 5با ارائه 

 A نصب

 تدبیر ماه تابان
TMT     

02144824299     A 

 پایا
03134412770 
03134414553 
09131135562 
02189774488 

    A 

  



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٢ 

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

3 
ترانس جریان و 
 ولتاژ فشار ضعیف

فشار (مگ الکتریک
 )متوسط

021-
88367505-04 

88365595 
 INDOOR A 

 رضا ترانس ورك
051-

33922000   A 

 هریس پویا
051-

35413465   A 

 نیرو ترانس
021-

88551415    

 پارس شار بارز
021-

88792632-3   A 

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 خازن روشنایی 4

 رهشاد
    

 پرتو خازن
    

 رسا خزان
    

  



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٣ 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

5 
خازن فشار 

 ضعیف

 پارس کاپاسیتور
   A 

 فراکو
021-

22704372   B 

 صبا خازن
021-

88798660   B 

 پرتو خازن
021-

88882956   B 

RTR 021 اسپانیا-
66001785 

شرکت طیف : نمایندگی
 A  آسا

 پاالیش نیرو
021-

88752278   A 

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

6 SF6 دژنکتور گازي 

 88554507-021 پارس سوییچ
   

ABB 021-44092433 
شرکت آسیا : نمایندگی

 A  بهین برق

اشنایدر الکتریک 
 فرانسه

0261-4572477 
شرکت تابش : نمایندگی

 A  تابلو

LUCY SF6 021-88788875 شرکت یم: نمایندگی 
  

VEI 021-88609613 
شرکت : نمایندگی

   نوآوران برق آریا

 دمیتاژ ترکیه
021-44521486-

89   021- 
 (فکس)44521209

 توان پیشتاز: نمایندگی
  

ELKO 021-66001785 
شرکت طیف : نمایندگی

   آسا



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٤ 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 دژنکتور خال 7

 SAREL 021-88727148ایتالیا
شرکت آذر : نمایندگی

   کلید

ABB-VD4/s 021-44092433 
شرکت آسیا : نمایندگی

 A  بهین برق

 44905574-021 زیمنس
شرکت ایران : نمایندگی

 A  سوییچ

هیونداي 
HVF6141 

021-66740960         
0351-6237010 

شرکت آریان : نمایندگی
   نیرو راي

TAVIRDA 
021-

88835056 
صنایع بین : نمایندگی

   المللی ارس

اشنایدر الکتریک 
 فرانسه

0261-4572477 
شرکت تابش : نمایندگی

 A  تابلو

     

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

8 
کلید جدا ساز 

 هوایی

 دالمن
021- 

66409993    

 توس نیرو
0511-

3650901    

 کنترل قدرت
021-

88951372    

  

  

  

  

 



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٥ 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 رله ثانویه 9

Siemens-7SG602 
  

 7SG602 Aمدل 

 حصا
  

MK2200 B 

ABB 
021-

88712648 
 SVAG140 Aمدل  کیش کو

DEMA.ARAN 
021-

44060006 
 CPM310 Bمدل  پایا روش آریا

VAMP 
  

 VAMP40 B-ساخت فنالند 

PNC 

0351-
6292140  

09133545921 
 خضري

 E110 Bمدل  -ساخت کره 

 E110S Bمدل  -ساخت کره 

 E100 Cمدل  -ساخت کره 

FANOX 021-66342250 شرکت فن اکسین 
 SIA-D Cمدل  -ساخت اسپانیا 

 SIL-A Bمدل  -ساخت اسپانیا 

ARCTEQ  
 A   آریا صنعت انرژي

      
 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 ریکلوزر 10

ABB 
021-

44092433 
شرکت آسیا : نمایندگی

 بهین برق

مدلهاي داراي قابلیت کنترل 
از راه دور رادیویی مطابق با 

و  IEC870-5-101استاندارد 
IEC870-5-103 

 

TAVIRDA 
021-

88835056 
صنایع بین : نمایندگی

  المللی ارس

MCGRAW-
EDISON    

OEMB 
0351-

6242247 
شرکت الکترو : نمایندگی

  پویا

    
  

  

 



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٦ 

نماینده فروش و  تلفن سازندهنام  نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

11 
سکسیونر هوایی 
 قابل قطع زیر بار

OEMB 
0351-

6242247 
شرکت الکترو : نمایندگی

 پویا
SF6- ایتالیا ساخت- PT 

 A سال گارانتی 2 - سرخود 

 پارس سوئیچ
   A 

ABE 
  

Sf6 B 

 فارس کلید
0711-

8311820  
Sf6 C 

ABB 
021-

44092433 
شرکت آسیا : نمایندگی

 بهین برق
Sf6 A 

     

     

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 سکسیونر داخلی 12

ISE طرح 
NEPفنالند 

 A سکسیونرداخلی قابل قطع زیر بار شرکت ایران سوییچ: نمایندگی 021-44905576

الکتریک  اشنایدر
 فرانسه

 شرکت تابش تابلو: نمایندگی 0261-4572477
 A 

AREVA 021-88735533 شرکت پارس تابلو: نمایندگی 
  

SAREL 021-88906012 
 شرکت آذر کلید: نمایندگی

 B سامان نیرو:یزد 

ELKO 021-66001785 شرکت طیف آسا: نمایندگی 
  

 شرکت ایران سوییچ: نمایندگی 44905576-021 اشترونبرگ فنالند
 A 

LUCY 021-88788875 شرکت یم: نمایندگی 
  

 66740960-021 هیونداي
شرکت آریان نیرو : نمایندگی

 راي
 داخلی قابل قطع زیر بار

 

 درود کلید برق
021-88652521 
021-88651452 

 
 

 ساخت ترکیه -سال گارانتی 2
 

DEMITAS 021- 4452148 شرکت توان پیشتاز: نمایندگی 
  



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٧ 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 سکشنالیزر 13

VEI     

TAVRIDA 
021-

88835056 
صنایع بین : نمایندگی

   المللی ارس

ABB 
021-

44092433 
شرکت آسیا : نمایندگی

   بهین برق

MCGRAW-
EDISON  SHIN WOO 

با ارائه برگه گمرکی و اسناد 
  مثبته

ABE   
با ارائه برگه گمرکی و اسناد 

  مثبته

     

     
  

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 فتوسل 14
 2351597-0311 پژوهش دي

  B 

 2661337-0311 شیوا امواج
 

 B وفتومحافظفتوسل 

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 المپ گازي 15

 2543249-0229 نورافشان
   

پارس (شهاب توشه 
 )شهاب

021-88516220 
   

 گلنور
 

-0351الکتریک نورایران
8269080 -1   

 2543249-0229 نورسرام پویا
   

 نور
021-

887322059 
شهرك صنعتی کاوه خ -ساوه

   ازادي
 



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٨ 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 باالست چراغ 16

 راما الکتریک
021-

88722055  

داراي ورقه هسته سیلیس 
 می باشد

B 

 236997-0311 سها ترانس
 B 

 آرش ترانس
021-

88790013  A 

 )ژیراك آ(کیهان 
0132-

3282837  A 

 همدان ترانس
0812-

4227072  B 

 

 کالس/امتیاز مالحظات نماینده فروش و خدمات تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف

 ایگنیتور 17

 55380937-021 بهنوران افروز
 

 سه سیمه
 

 2222451-0311 آتشکار
   

 3757146-0312 آرا الکترونیک
   

 88025944-021 مدارساخت
   

 6503779-0261 نیکان فکر
   

 3870542-0311 نویدنیرو
   

 4436640-0411 پویا سازنده تبریز
   

 2661337-0311 شیوا امواج
   

 88775253-021 رهشاد
   

 32848511-028  اوژن الکتریک
  B 

 33428968-034  محقق پیشرو
09132436159  

با فیوزتایمردار   B 



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٩ 

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 کابل فشار ضعیف 18

 سیمکو

021-
66812578-
66808725-6 

 

سال پس از 2حداکثر 
رنگ بندي  - تولید 
رشته بصورت  4کابلهاي 

 -قرمز  - زرد  -آبی،نول (
رشته 5و ) مشکی

سبز وزرد راه  -آبی،نول (
 -قرمز  -زرد - ، ارت راه 

وزن  -باشد ) مشکی
سیمها طبق استاندارد 

وموردتایید نماینده فنی 
 و ناظر باشد

A 

 ابهر
021-

88762471 
021-88762452 A 

 سیمکات
021-

88736731  A 

 البرز
021-

88678256 
021-88787111-6 A 

 کابلسازي ایران
021-

66282575-9  A 

 سیم و کابل یزد
0351-

7273612-13  A 

 الکتریک خراسان
0511-

6671126 
0511-6671122 A 

 همدان
021-

88828682 
021-88312700 

 

 شاهین
021-

33920466   

 کابل باختر
0831-

4270560   

 کابل قزوین
021-

22676738    

 کابل ستاره
0351-

7273390-5   A 

 23574-021 افق البرز
 

 70مقطع
 



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
١٠

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 کابل فشار ضعیف

 3363936-0311 )سیستم کوثر سپاهان(
 

 -سال پس از تولید 2حداکثر 
رشته  4رنگ بندي کابلهاي 

 -زرد  -آبی،نول (بصورت 
رشته 5و ) مشکی - قرمز 

سبز وزرد راه راه ،  - آبی،نول(
) مشکی -قرمز  - زرد - ارت 

وزن سیمها طبق  - باشد 
استاندارد وموردتایید نماینده 

 فنی و ناظر باشد

A 

 6286600-0351 کیان کابل
 A 

 A 26114775-021 22669510-021 کابل کاویان

 3238515-0341 کابل کرمان
 A 

 سیم باف
021-88842715-

16   

 متال کابل
021-88914509-

16   

 9121268807 22921511-021 کابل مسین
 

 66708285-021 کابل تک
  

 5-76233143-021 شعاع کابل
  

 3352064-0231 رابط الکتریک
  

 8-66341806-021 سیم و کابل مشهد
  

 سیمیا
021-

66749830    

 کابلهاي تخصصی شیراز
021-

33923350-51  
 70مقطع

 

 سیم وکابل سمنان
021-

88215893-4  
 35مقطع

 

 رسانا کابل
021-

88315194  
 35مقطع

 

 کابل مازندران
021-

33972144  
 35مقطع

 

 شهاب جم
021-

66756573-6   A 

 سیمند کابل ابهر
021-

88690830 
021-88584163 2*16-3*35/16-3*95/50 A 

 سیم و کابل اختر
  

3*35/16-2*4 A 



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
١١

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

18 
 
 
 

 کابل فشار ضعیف

 صنایع کابل کاشان
021-

88051683-4  

سال پس از 2حداکثر 
رنگ بندي  - تولید 
رشته بصورت  4کابلهاي 

 -قرمز  - زرد  -آبی،نول (
رشته 5و ) مشکی

سبز وزرد راه  -آبی،نول (
 -قرمز  -زرد - ارت راه ، 

وزن  -باشد ) مشکی
سیمها طبق استاندارد 

وموردتایید نماینده فنی 
 و ناظر باشد

 

 تهران سیمین فر
0282-

2826771-72   

 کابل سینا
   

 هادي برق
021-

66344307-8   

 سیم پود
021-

88511219 
021-88511220-1 

 

 8875603-021 ولتا کابل کرمان
  

 کابل کمان
021-

88821495 
9121792873 

 

 7272258-0351 شیر کوه
 A 

 پیشرو
0351-

8261671-4  A 

 فروزان یزد
0351-

8387550   

 آلوم کابل کاوه
  

4*16  
A 

شرکت سیم و کابل 
021-33912533  متال  

  A 

همگام صنعت الکتریک 
 A     خراسان

 A     شهید قندي

 B     کرمانزرکابل 

  کابل مغان
   

A 



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
١٢

 

 
 تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف

نماینده فروش و 
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

سیم مسی فشار  19
 ضعیف

 77505876-021 سیمکو
  

A 

 ابهر
021-8876247-
88762452-3   A 

 88736731-021 سیمکات
الکتروپیمان 

 A  7273245گستر

 سیم و کابل یزد
0351-7273612-

13   A 

 7272258-0351 شیر کوه
  A 

 پیشرور
0351-8266670-

8257124 
 دشتی

 A 

 فروزان یزد
0351-8362021-

2    

 الکتریک خراسان

0511-
5411500-
6671126 

   

 شاهین
    

 سیمیا
021-

66749830    

 کابل متال

021-
88914509-

16 
   

 صنایع کابل کاشان
021-

88051683-4   A 

 

 

 

 

 



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
١٣

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 کابل خودنگهدار 20

 سیمکو
021-66812578-

66808725-6  
 A متوسط و ضعیف

 A متوسط و ضعیف 88762452-021 88762471-021 ابهر

 88787111-021 البرز
 

 A متوسط و ضعیف

 88736731-021 سیمکات
 

70+25+70*3  
20+25+70+70*3  

 kv 0.6/1رده 
A 

 سیم وکابل یزد
0351-7273612-

13  
 A متوسط و ضعیف

 پیشرو
0351-8266670-

8257124  
50+16+50*3  

 kv  A 0.6/1رده 

 کابل متال
021-88914509-

16  
 ضعیف

 

 8387550-0351 فروزان یزد
 

25+25+50+50*3  
25+25+70+70*3  

 kv 0.6/1رده 
A 

سیستم کوثر (اختر 
 9133133918 )سپاهان

 

25+25+50+50*3  
25+25+70+70*3 

3*35+25+25+16 
3*95+25+25+70  

 kv 0.6/1رده           

A 

 4-88215893-021 3352064-0231 سمنان
25+25+70+70*3  

  kv 0.6/1رده 

 شهاب جم
021-66756573-

6  
70+16+70*3  

25+25+70+70*3  A 

  تاب کابل یزد
  

25+25+50+50*3  
 B 



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
١٤

 

 تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
نماینده فروش و 

 خدمات
 کالس/امتیاز مالحظات

 کابل خودنگهدار 20

 Lv(35-50-70) B   جهان نیروي تک

-6286600 کیان کابل
6285500 

 A 3*70+16+70 صنایع برق دیبا

کابل آلفا صنعت 
 پارس

  70+16+70*3  
25+25+70+70*3 

A 

  3*70+16+70   سیم رادسما
25+25+70+70*3 

A 

سیم و کابل 
 مشهد

  20+20+50+50*3  
25+25+70+70*3  
25+25+95+95*3 

A 

 9121268807 مسین
منوط به داشتن گواهی 
 انطباق تولید با طراحی

50+16+50*3  
20+25+50+50*3 

A 

     شهید قندي
25+25+70+70*3   
25+25+50+50*3 

A 

 

  

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

21 
کابل فشار 

 متوسط

 سیمکو
021-66812578-

66808725-6  

سال پس  2حداکثر 
 از تولید

A 

 88787111-021 البرز
 A 

 13-7273612-0351 سیم و کابل یزد
 A 

 A 88762452-021 88762471-021 سیم و کابل ابهر

 9-66282575-021 کابلسازي ایران
 A 

 23574-021 افق البرز
   

 3238515-0341 کابل کرمان
   



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
١٥

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 کابل فشار متوسط 21

 B     زر کابل کرمان

 A     کابل مغان   

021-33912533  سیم و کابل متال  
  A 

      

  

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

22 
 

سیم الومینیوم 
 ACSRفوالد 

 

 44014998-021 الومتک
  A 

 88736731-021 سیمکات
الکترو پیمان 

 MINK-LYNX A 7273345گستر

 66739911-021 کابل ساوه
   

 88707161-021 رسا خطوط شهرکرد
 MINK-LYNX-HYENA A 

 سیم نور پویا
0263-

37775324    

 88707161-021 سیم و کابل رسا
   

 88368660-021 پویا غرب
 MINK-LYNX A 

 صنایع کابل کاشان
021-

88051319-20  
MINK-HYENA-FOX-

LYNX A 

 جهان نیروي تک
  

MINK-HYENA-DOG-
FOX-WEASEL-LYNX  

 پارس نما
    

 سیم و هادي کاج قم
  

Squab-curlew-
weasel-fox-mink-

hyena-lynx 
A 



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
١٦

 

021- 4883230 سیم راد سما  
 

weasel-fox-mink-
hyena-DOG- A 

 آلفا صنعت پارس
  Fox-mink-hyena  

 آلوم کابل کاوه
  

Fox-mink-hyena-
(AAC35,50,70) A 

 سیم و کابل مشهد
   A 

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 

 سرکابل ومفصل
 

 88544772-021 دانش اتصال کابل
   

 )6237010(ابتکار صنعت:  نمایندگی 88744199-021 شاهین مفصل
  

 اتصال شرکت دانش: نمایندگی 88750488-021 الکان ایتالیا
  

 ریکم

 شرکت پارس جلفا: نمایندگی 021-88720520
  

 شرکت چسب کار: نمایندگی 021-77338365
  

 شرکت صفدر ساسانی: نمایندگی 021-6676115
  

 شرکت ري جلفا: نمایندگی 021-88721939
  

hong shang 021- 22692676 

عامل  - مفصل شرکت آرین : نمایندگی
 7238558صنایع برق دیبا: فروش یزد

 حرارتی
 

GCA 

021-88523497  
-  021-

88753133 
cold sharing 

 

021-88307565 پارس مفصل آسیا  
   

3M 
  

 خرید از نماینده مجاز
 

Nexans italy 
0913352038

5 
    پیشگامان  برق آریا

 

 



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
١٧

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

24 
فیوز فشار ضعیف 

 و کاردي

 7226800-0351 پیچاز الکتریک یزد
   

ETI 021-22028028 
شرکت : نمایندگی

   ایستا توان صنعت

 7688380-0511 فیوز صنعت مشهد
   

 22502363-021 پارس فیوز
   

021- 88956738  )فانال(پارس حفاظ  
  C 

 c     پیچاز الکتریک

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 ات اوت فیوزکا 25

 522234-0311 آرا نیروي سپاهان
 

  -سال پس از تولید 5حداکثر 
 بامقره سرامیکی

B 

 دالمن
021-

66409993  A 

 توس نیرو
0511-

5413014  A 

  



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
١٨

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده تجهیزنام  ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

26 
کات اوت 

کیلو 33فیوزپلیمري
 ولت

 522234-0311 آرا نیرو سپاهان
 

 -سال پس از  تولید 1حد اکثر 
فاصله خزشی حداقل 

 1100مناطق آلوده (میلیمتر950
مشخصات فنی ، نام  -)میلیمتر

تولیدکننده، تاریخ ساخت و 
سریال به صورت حکاکی شماره 

شده بر روي قسمت فلزي ویا 
بصورت برجسته روي قسمت 

داراي  -پلیمري درج شده باشد 
سال گارانتی از تاریخ  1حد اقل  

 نصب

A 

 66409993-021 دالمن
شرکت الکتریکی نور 

 A 6260920ایران

 5413014-0511 توس نیرو
 B 

 2220594-0311 نیرو کلید پارس
 A 

   B 

 2278278-0711 تابان نیرو
 

مدل همراه با مقره پشت کات اوتی و 
 A کاور

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 فیوزلینک 27

 شرکت فراکوه: نمایندگی 522234-0311 آرا نیرو سپاهان
  

 3317435-0411 آذر الکتریک
   

 66409993-021 دالمن
شرکت الکتریکی نور 

   6260920ایران

 03137882189  نیروي سپاهانپردیس 
09133198656     

021- 22135687  سامان نیروي سپاهان  
09123336416     

 c      پیچاز تابان

  



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
١٩

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

28 
غیر قابل کلید فیوز 

 قطع زیر بار

ETI 021-22028028 
شرکت ایستا : نمایندگی

   توان صنعت

EFENشرکت فراکوه: نمایندگی 22704372-021 آلمان 
  

 7226800-0351 پیچازالکتریک
 

 A نوع الیاف دار

 7272235-0351 زاویر
  A 

F&G 021-22256948 شرکت پادرعد: نمایندگی 
  

 2644066-0311 اصفهان کلید
   

 7272650-0351 پیچاز تابان
  c 

 3535217887 توان الماس کویر
 

کلید فیوز هوایی 
  خودنگهدار

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

29 
کلید فیوز 
 باسباري

EFENشرکت فراکوه: نمایندگی 22704372-021 آلمان 
  

ABB 021-22225121 
 ABBشرکت : نمایندگی

   ایران

PRONUTEC 021-88906012 
شرکت آذر : نمایندگی

   کلید

 7272235-0351 زاویر
   

  



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٢٠

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

30 
کلید فیوز قابل 

 قطع زیر بار

 7272235-0351 زاویر
  A 

 فدرال
021-77536085      021-

77656830    
 7226800-0351 پیچازالکتریک

  A 

 7272650-0351 پیچاز تابان
 

 c 160امپري

 02188956738  )فانال(پارس حفاظ
    

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

31 
 

 کلید مینیاتوري
 

F&G 021-22250492 شرکت پادرعد: نمایندگی 
 

B 

 888358301-021 توس فیوز
 

از نمایندگی هاي معتبر تهیه 
 B .گردد

 آقاي شیشه بري:نمایندگی 5256886-0351 )گروه اشنایدر ( مرلن گرین 
 

A 

 شرکت تهران پادنا: نمایندگی 88366021-021 یونولک
 

B 

ETI 021-22028028 شرکت ایستا توان : نمایندگی
  صنعت

A 

 22015300-021 )اشنایدر(تله مکانیک
  

B 

شرکت صنایع الکتریکی : نمایندگی 88734567-021 لگراند فرانسه
  البرز

A 

Schrack 
021-66403321    021-

66406411 

شرکت راحت عامل : نمایندگی
-فروشگاه ابتکار صنعت : فروش یزد

6237010  
A 

)LS (LG 021-22250492 
شرکت پارس نیرو : نمایندگی

 B  رسان

 888358301-021 زیمنس آلمان
  A 

 72722235 زاویر
  

A 

Ptk-پارس توان آزما 
   B 

 33802013-031  رعد
  A 



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٢١

 

  

 کالس/امتیاز مالحظات نماینده فروش و خدمات تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف

 کلید مینیاتوري 31

KUPP 021-55630481 شرکت فارسیان: نمایندگی 
 B 

CHINT 021-88418997 از نمایندگی هاي معتبر تهیه  چیره نیرو توان
 B .گردد

Delexi 0351-6242247 شرکت الکترو پویا: نمایندگی 
 B 

Himel 9133520385 
   

 66740960-021 هیونداي کره جنوبی
شرکت آریان نیرو : نمایندگی

 B  راي

HAVELLS 021-77536085 شرکت الکتروکاوه: نمایندگی 
 B 

KAVEH 02177536085    A 

Hausman 021-88366028 شرکت فرانیر: نمایندگی 
 B 

noarK  
 

 تجهیز پایا  

 پارس تکنولوژي
   A 

 02188956738  )فانال(پارس حفاظ
  A 

  الکترو کاوه
02177613656 
02177686085   A 

 C     تابان پیچاز



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٢٢

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

32 
 

 کلید اتوماتیک
 

 یونولک
021-88366021      
0353-7272018 

شرکت : نمایندگی
 B  تهران پادنا

مرلن گرین فرانسه 
 )اشنایدر الکتریک(

0353-5256886 
آقاي :نمایندگی

 A  شیشه بري

 6243117-0353 زیمنس آلمان
آقاي :نمایندگی
 A  نیکزاد

ABB 021-88881284 
شرکت : نمایندگی

 A  آریان

 88828711-021 ترازکی ژاپن
شرکت : نمایندگی

 A  نیکسان الکتریک

 09132585714 هیونداي کره جنوبی
شرکت : نمایندگی

 C  آریان نیرو راي

 77656830-021 فدرال
شرکت : نمایندگی

 B  الکتروکاوه پارسیان

tuv 88795816-021 آلمان 
شرکت : نمایندگی

 B  آریا تک سان

ETI 
021-22028028 
09131515748 

شرکت : نمایندگی
 B  ایستا توان صنعت

)LS (LG 
09131538078 

021-87133 
شرکت : نمایندگی

 B  پارس نیرو رسان

Schrack 
021-66403321    
021-66406411 

شرکت : نمایندگی
عامل فروش  -راحت
ابتکار صنعت : یزد 

 6237010تلفن
 A 

DELEXI     
noark  

 پیشرو تجهیز پایا
  

CHINT 021-88418997 چیره نیرو توان 
ساله از  5با ارائه بیمه نامه 

 زمان نصب
B 



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٢٣

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 کلید اتوماتیک 32

021- 88956738 )فانال(پارس حفاظ      A 

 پارس توان ازما
     A 

       

       

       

  



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٢٤

 

 کالس/امتیاز مالحظات نماینده فروش و خدمات تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف

33 
 

 کنتاکتور
 

 تله  مکانیک ایران: نمایندگی 22015300-021 تله مکانیک
 

A 

 شرکت تهران پادنا: نمایندگی 88366021-021 یونولک
 

B 

 66740960-021 هیونداي کره جنوبی
شرکت آریان نیرو : نمایندگی

  راي
B 

RADEKONCAR 021-22027973 ایستا توان صنعت: نمایندگی 
 B 

)LS (LG 
0351-  6236411                 

021-87133 
شرکت پارس نیرو : نمایندگی

 B  رسان

GE 021-55630481 شرکت فارسیان: نمایندگی 
 B 

AEG(پارس فانال) شرکت پارس حفاظ: نمایندگی 88956738-021 
 

B 

Fuji 0351-5228852 شرکت کویرصنعت: نمایندگی 
 A 

ETI 021-22028028 
شرکت ایستا توان : نمایندگی

 B  صنعت

 الکتروقائم اسپاداناشرکت : نمایندگی 6673864-0311 ایران کنتاکتور
 B 

Schrack 
021-

66403321    
66406411 

عامل فروش  -شرکت راحت: نمایندگی
 A  6237010ابتکار صنعت تلفن: یزد 

DELEXI    B 

CHINT 
021-

88418997 
 چیره نیرو توان

 B 

 )فانال(پارس حفاظ 
88956738 -

021    A 

  



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٢٥

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 مقره سرامیکی 34

 مانه پرتو
021-

33958693  

سال پس از تولید                5حداکثر 
مقره هاي سوزنی داراي سر -

رادیو فریت و فاصله خزشی 
میلیمتر و تحمل  430حداقل

کیلو نیوتن                     13.6
مقره بشقابی بافاصله خزشی -

کیلو  70میلیمتر و تحمل  295
 نیوتن

 بشقابی

 مقره سازي ایران
021-

77503650   

 صدف گستر زنجان
0241-

5238444  
 سوزنی

 پارس گستر زنگان
0242-

5853447  
 سوزنی

 تجهیزات برق شکوه
0251-

3342430  
 سوزنی

SCHWAN  کره 
021-

88733191 
 شرکت آریان سورنا

 

 

نماینده فروش  تلفن نام سازنده تجهیزنام  ردیف
 و خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

35 
مقره سیلیکون 

 رابر

 88884648-021 درود کلیدبرق
 

مدلهایی که گواهی انطباق با 
استاندارد از توانیر دریافت نموده 

سال پس از   1حد اکثر  -اند 
مشخصات فنی ،نام  -تولید 

تولیدکننده، تاریخ ساخت و 
سریال به صورت حکاکی شماره 

شده بر روي قسمت فلزي ویا 
بصورت برجسته روي قسمت 

داراي  -پلیمري درج شده باشد 
سال گارانتی   5حد اقل  

مقرههاي اتکایی داراي حد اقل  
میلیمتر  و  550فاصله خزشی 

مقره آویزي داراي حداقل  فاصله 
 میلیمتر 660خزشی 

A 

 9132517994 سیمکاتک
الکتریک نور 

8269080ایران
-0351 

A 

 6676115-021 صفدر ساسانی
 

 کششی

 33958693-021 مانه پرتو
 

A 

 5560386-0411 عایق گستر
  

 2278278-0711 تابان نیرو
  

 6473445-0711 نیروتجهیز برق پارسه
  

 بسپار سازه الوند
  A 

 09175908969  سامانه هاي نوین افرا
07136540838   B 

  



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٢٦

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

36 
 

پیچ / یراق آالت 
/ راك / ومهره 

 میله مقره/اتریه 
 

 66048200-021 یراق نیروي شایان
 

- داراي  ابعاداستاندارد 
گالوانیزه گرم باضخامت حد 

 میکرون 80اقل 

 

دریافت گواهی مشروط به  22015201-021 آلدا
  توانیر

 قوي سازنیرو
 

مشروط به دریافت گواهی 
  توانیر

شرکت تولیدي 
 صنعتی شبکه

مشروط به دریافت گواهی  2294573760
  توانیر

 قطعه سازان
 

مشروط به دریافت گواهی 
  توانیر

 44099465-021 تابان گستر پویا
  

 66027171-021 فرآورده سازان شایان
  

 ظفر
 

مشروط به دریافت گواهی 
 توانیر

 پیچ و مهره
 

 سیم گستر رویکاران
 

مشروط به دریافت گواهی 
   توانیر

 32334366-011 مازیار صنعت
011-35155    

 3173160-0123 خزرگستر قائم شهر

شرکت : نمایندگی
-الکتریکی نور ایران 

 6260920تلفن
  

0311- 7882202 کوشش برق اصفهان  
   

  



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٢٧

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 یراقاالت فوالدي 37

 تابان گستر پویا
021-

44099465 
شرکت : نمایندگی

   فرین آرا

 فورچ اصفهان
021-

22015301 
مشروط به دریافت گواهی از 

 توانیر
 A مشروط به دریافت گواهی توانیر

 فرآورده سازان شایان
021-

66027171    
 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

38 
یراقاالت خودنگه 

 دار

021-88544772 دانش اتصال کابل  
مشروط به دریافت 

 A  گواهی ازتوانیر

 ایده ابتکار آرمان
 

مشروط به دریافت 
 A  گواهی ازتوانیر

 3173160-0123 خزر گستر قائم
 

 A کلمپ آویز و انتهایی

 44000144-0311 برنا برق اصفهان
 

 A فقط پیچ دم خوکی

 9133560476 نور گستر عماد
مشروط به دریافت 

 B  گواهی ازتوانیر

021- 88614984- 8  بهین تجربه  
  A 

 پاسارگاد
 

مشروط به دریافت گواهی (
)توانیر   A 

 الکترو سعادت فجر
 

مشروط به دریافت 
 گواهی توانیر

 کلمپ اویز و انتهایی
 

021- 7621961 دانوب  
مشروط به دریافت 

   گواهی توانیر

 7743488-0711 نمانیر
  A 

نیرو تابان 
 0263476328  )نتکو(کنترل

 
-کلمپ اویز فشار ضعیف

-4به 1کانکتور انشعاب   A 

  



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٢٨

 

نماینده فروش و  تلفن سازندهنام  نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

39 
یراقاالت هادي 

 روکش دار

 آراد کاوش پی

0351-6285500 

 صنایع برق دیبا
  0351-6286600 

  نگین پروژه پاسارگاد
    

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 نجومیساعت  40

 2661337-0311 شیوا امواج
   

THEBEN 021-8890340 
شرکت : نمایندگی

 A  فرین آرا

 2449837-0341 تابنده گستر
 

 TG02مدل 
 

 2351597-0311 پژوهش دي
   

021- 88956738  )فانال(پارس حفاظ  
  B 

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

41 
ترانس اندازه 

 MOFگیري

Dongwoo   

داراي تست شیت معتبر از 
آزمایشگاه هاي مرجع داخلی 

تهیه شده از نمایندگی هاي  -
 معتبر

 

 نیرو ترانس

071-
37438691 

021-
88701414 

   

     
  



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٢٩

 

 کالس/امتیاز مالحظات نماینده فروش و خدمات تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف

42 
 

 پایه چراغ

 ایمن ایستا
 

6-88708136-021  
   

 مازیار صنعت
 

32334366-011  
  

     

     

     
   

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 پست پدمانتد 43

 7274372-0511 کیان ترانسفو
   

ایران 
 )cooper(ترانسفو

021-88723337 
   

 6267867-0351 صبا ترانس
   

      



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٣٠

 

 

نماینده فروش  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 و خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

44 
ترانسفورماتور 

 روغنی

 6229838-0351 کوشکن
   

 6284245-0351 ایران ترانسفو
   

 55202391-021 صنعت ري
   

 88703615-021 نیرو ترانسفو
   

 88723337-021 ایران ترانسفو زنگان
   

45 
ترانسفورماتور 

 خشک
 88723337-021 ایران ترانسفو زنگان

   

  



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٣١

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 ثبات انرژي 46
 مشهد تدبیر

0511-
6068499 

 tdl-103تابلویی 
  

 tdl-104تابلویی
  

   
 زایلوگ

    
 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

47 
 

 پایه بتونی
 

 9131530632 بتن ساز
 

بکار گیري  تیرهاي بتونی 
تولید کارگاههاي مذکور 
که داراي تاییده کمیته 
تست تیر باشد درشبکه 
 -توزیع استان بالمانع است

پیمانکاران در صورتی که 
تمایل به خرید تیر بتونی 
خارج از لیست یاد شده 
دارند باید با کمیته تست 

 تیر هماهنگی نمایند

 

 9131520903 ایساتیس
  

 9131545504 ربیع
  

 9133520848 افراشمس
  

 9133551854 آسمان کویر
  

 9133535847 همیار بتن
  

 9133577929 جهاد تعاون
  

 9131534981 زمین گستر
  

 9131563562 اعتماد بارز
  

 9133560476 7882202-0311 )پایه گرد(کوشش برق
  

 9133554677 حسنین
   

 9134559766  رحیم پور
   

 علی دهقان 09131530632  افاق بتن یزد
  

    35155-011  مازیار صنعت
  



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٣٢

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

48 
 

 چراغ الك پشتی
 

 جهان نور
021-

88748430   B 

 گلنور
0311-

2201157 

 )2و سپید 1سپید( LEDچراغ 
  

-)مهتاب(G23مدلهاي 
G18)مهر(-G13)فروغ( -
G25)کیهان(-G20)پدیده                   (
 )LEDچراغ( 2و سپید  1سپید 

 A 

  -)  افروز(G12مدلهاي 
G02)فروزان(  B 

 آرم
021-

88828006   A 

 فجر
021-

77882495   B 

 جار
021-

7763015   A 

 نوافرم
021-

88969183 
 وات 250

 A 

 سپهر
   B 

اصفهان 
  )وات125(آلومین

 با نشان تک نور

0351-
6286600 

 صنایع برق دیبا
وات  250و  150مدل شمس 

-A 0351 وات 70و50مدل قمر  -
6285500 

 )وات250(شب فروز
6651014-
0511   B 

  



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٣٣

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 انواع کاور 49

 کیان بسپار صفاهان
0311-

5722236 

اصفهان :کارخانه
شهرك صنعتی 

- خ چهارم- جی
 54پالك

  کاور کت اوت

 برقگیر کاور

 کاور مقره

         

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

50 
تسمه ارت 

 گالوانیزه
 سپاهان نیرو

    

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

  المنت  51

پردیس نیروي 
  سپاهان

03137882189 
09133198656  

    B 

توان نیرو اصفهان فشار 
 قوي

3118585286 

   
9133681007 

  



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٣٤

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

52 
چراغ هاي ال اي 

 دي خیابانی

33553701- 6 شایان برق  
   

 صنعت البرز تله
65611689 

   65611690 

0311-2201157 گلنور  
   

  شهاب توشه
 

88832471-021   
  SMDچراغ هاي 

 

0192-4942011 پایا مبدل  
   

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

53 
تجهیزات 
 روشنایی

 33553270 نور سازه اراك
  A 

گروه صنعتی شایان 
 برق

021-
88709264-

8 
   

 موج نور یزد
0351-

7273043    

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

54 
کلید فیوزهوایی 
مخصوص کابل 

 خودنگهدار
 توان الماس کویر

035-
35217888 

-شاهدیه -یزد
خ - شهرك ابوالفضل

 جانبازان
  

 

 



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٣٥

 

 تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
نماینده 
فروش و 
 خدمات

 مالحظات
/امتیاز
 کالس

 تابلو 55

021- 56233573 رسانش انرژي نوین   
حسین 
 میرزاییان

فشار -فشارضعیف ثابت- سنجش و توزیع
پست -فشار ضعیف کمپکت - متوسط سنتی

- کمپکت   

  منتظري 03537272974  الکترو کویر
فشار -فشارضعیف ثابت- توزیعسنجش و 

فشار  -فشار ضعیف کشویی- متوسط سنتی
پست کمپکت-متوسط کشویی  

 

فشار -فشارضعیف ثابت- سنجش و توزیع  توکلی 03537275022  ساخت تجهیزات برقی لنا یزد
فشار ضعیف کمپکت - متوسط سنتی   

  نیکزاد 03538250380  نیرو سامان خاور
فشار -ثابتفشارضعیف - سنجش و توزیع

پست -فشار ضعیف کمپکت - متوسط سنتی
تابلو کنترل- کمپکت  

 

021-88601317  پارس تابلو    
- تابلو سنجش و توزیع– AISتابلو کمپکت 

فشار متوسط - فشار متوسط سنتی
 -متوسط کشویی-ضعیف کشویی- کمپکت

 GIS-پست کمپکت–تابلو کنترل و پروسس 

 

021-44000520  سیا بهین برقآ    
- تابلو سنجش و توزیع– AISتابلو کمپکت 

ضعیف -فشار- فشار متوسط سنتی
تابلو کنترل و  - متوسط کشویی- کشویی

  پروسس 

 

021-88727140  اذر کلید    AISتابلو کمپکت  

مپوزیتاتابلو کنتوري ک   09124706264  صنعت تجارت باربد   

فشار -ثابتفشارضعیف - سنجش و توزیع   03537273227  رانین صنعت گستر
کنترل پروسس- متوسط سنتی   

     الوان
فشار -فشارضعیف ثابت- سنجش و توزیع

کنترل و - متوسط کشویی- متوسط سنتی
 پروسس

 

  



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٣٦

 

  

 

نماینده فروش و  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 خدمات

کال/امتیاز مالحظات
 س

  تابلو 55

011-32334366  مازیار صنعت  
 

جعبه انشعاب –بدنه تابلو   B 

  رمان تابلوآ
09131531674 

37273368 -035  
  

فشارضعیف - سنجش و توزیع
 -فشار متوسط سنتی- ثابت

 متوسط کمپکت
 

       

       

  

  

نماینده فروش  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 و خدمات

 کالس/امتیاز مالحظات

 GISتابلو کمپکت  56
 

 )GISتابلو (زیمنس

   الکتروکویر 0351-7272974

   ایران ترانسفو 021-8872337

   پارس تابلو 0261-4760627

       کیان ایساتیس

  

  



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٣٧

 

  

نماینده فروش  تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
 و خدمات

کال/امتیاز مالحظات
 س

  فونداسیون 57

011-32334366  مازیار صنعت  
011-35155  

B  

       

       

       

  

  

نماینده فروش  تلفن سازندهنام  نام تجهیز ردیف
 و خدمات

/امتیاز مالحظات
 کالس

  فالت دتکتور 58

  بهین تجربه
  

LTE110EUV+LTR1
10CG    مدل

       

       

       

  

  

  

  

  



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٣٨

 

 تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
نماینده فروش 

 کالس/امتیاز مالحظات و خدمات

هادي هوایی  59
  روکشدار

-45643491-031  سیستم کوثر سپاهان
3 

ماه به صورت  6
  مشروط

فشرده روکشدار  HYENAهادي هوایی 
 CCکیلو ولت 20
فشرده روکشدار MINKهادي هوایی 
 CCکیلو ولت 20

 

 

   الفا صنعت پارس
ماه به صورت  6

  مشروط
فشرده روکشدار  HYENAهادي هوایی 

 CCکیلو ولت 20
 

 

   سیم راد سما
ماه به صورت  6

  مشروط
فشرده روکشدار  HYENAهادي هوایی 

 CCکیلو ولت 20

 
 

   الوم کابل کاوه
ماه به صورت  6

  مشروط
فشرده روکشدار  HYENAهادي هوایی 

 CCکیلو ولت 20

 
 

   سیم راد سما
ماه به صورت  6

 مشروط

فشرده روکشدار MINKهادي هوایی 
 CCکیلو ولت 20

 
 

   کیان کابل یزد
ماه به صورت  6

  مشروط
فشرده روکشدار MINKهادي هوایی 

 CCکیلو ولت 20
 

 

   سیم و کابل فروزان یزد
ماه به صورت  6

  مشروط
فشرده روکشدار  HYENAهادي هوایی 

 CCکیلو ولت 20

 
 

   کابل مسین
ماه به صورت  6

  مشروط
فشرده روکشدار  HYENAهادي هوایی 

 CCکیلو ولت 20

 
 

    نیرو گستر اردکان
فشرده روکشدار MINKهادي هوایی 

 CCکیلو ولت 20

 
 

  

  

 



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٣٩

 

 تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
نماینده فروش و 

 کالس/امتیاز مالحظات خدمات

هادي هوایی  59
  روکشدار

  تولید سیم و کابل شهاب جم
 

ماه به صورت  6
 مشروط

فشرده روکشدار MINKهادي هوایی 
 CCکیلو ولت 20

 
 

     تاب کابل یزد

فشرده روکشدار  DOGهادي هوایی 
 CCکیلو ولت 20
فشرده روکشدار MINKهادي هوایی 
 CCکیلو ولت 20

 

B 

       

       

      

      

       

       

       

  

  



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٤٠

 

  

  

 تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
نماینده فروش و 

 کالس/امتیاز مالحظات خدمات

  سکسیونر تابلویی 60

  کیان ایساتیس
   TOZZIE  

  سرو نیرو شیراز
07137744343 
09177017765 

   A 

 B      بارز کلید

       

  

 تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
نماینده فروش 

 کالس/امتیاز مالحظات و خدمات

  دژنکتور تابلویی 61

  کیان ایساتیس
   TOZZIE  

       

       

       

 

 

 



         شرکت توزیع برق استان یزد
  فنیکمیته             

 

 تهیه کننده کنترل کننده تایید کننده تصویب کننده
  دبیر کمیته فنی معاونت برنامه ریزي و مهندسی مدیر عامل

 مائده محمد صالحی آرش نواب علی محمد انتظاري محمد رضا صحتی
 

Pa
ge
٤١

 

 

 تلفن نام سازنده نام تجهیز ردیف
فروش نماینده 

 مالحظات و خدمات
کال/امتیاز
 س

62 
رله ثانویه 
مخصوص 

 DGتابلوهاي

ABB 
 Nکد سفارش  REF615-Nمدل    

 

 

SIEMENS      7مدلSJ62   7 کد سفارشSJ6237-5EB90-1HG4     

GE     کد سفارش  750/760 مدلP5-G5-S1-HI-A20-R-
B-X 

 

MICOM      با سفارش پروتکل ارتباطی  132مدلMODBUSوDNP3  

VAMP      مدلV57F  کد سفارشV57F-3AAA3BCA  

ARTEQ      مدل  AQF215  کد سفارشAGF215-PHI-AAA  
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