ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺷﻤﺎره وﻳﺮاﻳﺶ54 :

ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد :
 .1ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ را از دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
.2

ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﻋﺎﻟﻴﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

 .3ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ ،ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻي ﭘﺮوژه ﺧﻮد ﺑﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آن ﺑﻪﻋﻬﺪه
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎرﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 .4درج ﻧﺎم ﺳﺎزﻧﺪه )ﺑﺮﻧﺪ و ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎري( ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ) ﺑﺼﻮرت ﺧﻮاﻧﺎ و ﺣﻚ ﺷﺪه وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺎك ﺷﺪن ( ﺑﺮ روي ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
 .5در ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﻛﺎﻻ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرج از ﻣﻮارد ﺑﺎزدﻳﺪ ﺷﺪه ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﻠﻒ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﮔﺮدش ﻛﺎر ﺑﺎﻻ
اﺟﺮا و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد.
 .6اراﺋﻪ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﺴﺖ ﺷﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻛﺎرت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ )ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ( و اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺣﻤﻞ ،ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺟﻬﺖ
ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮاﻳﻲ و زﻣﻴﻨﻲ اﻋﻢ از ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮﻫﺎ ،ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي رﻳﻜﻠﻮزر ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻛﻤﭙﻜﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
 .7راه اﻧﺪازي ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮاﻳﻲ و زﻣﻴﻨﻲ در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ و آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻧﺎﻇﺮان ﻣﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻳﺎ اراﻳﻪ دﻫﻨﺪه اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
 .8رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﺎرﮔﻴﺮي ،ﺣﻤﻞ ،ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
 .9در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮاﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮدود ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮدد  ،ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﻪ اﻗﺪام ﻛﺮده و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻛﺴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 .10ﺧﺮوج ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻴﺮﺳﺎزي ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  28روز ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ) .در ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎ ﺑﺨﺎر  14روز ( .ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
اﻗﺪام ﻛﺮده و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻛﺴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 .11ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ داراي ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﻨﻲ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ از
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻜﺘﻮب و ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻ در ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻧﺪ.
 .12ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران دﻗﺖ ﻻزم را در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﻬﻴﺰات داراي ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻌﻤﻞ آورده و از ﺧﺮﻳﺪ ﻋﻤﺪه ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 .13ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻋﻤﺎﻟﻲ در اﻳﻦ وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ رﻧﮓ زرد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ  -1اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ -2 ،اﺻﻼح
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت در ﺑﺨﺶ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  -3 ،درج ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﺒﺎر
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اﻟﺰام ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات را اﺷﺎره ﻛﺮد.

ﺷﻤﺎره وﻳﺮاﻳﺶ54 :

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ

ﻓﻬﺮﺳﺖ:
ﻋﻨﻮان )ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻻ(

ردﻳﻒ

ﺻﻔﺤﻪ

ردﻳﻒ

ﻋﻨﻮان )ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻻ(

ﺻﻔﺤﻪ

ردﻳﻒ

ﻋﻨﻮان )ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻻ(

ﺻﻔﺤﻪ

1

اﺳﭙﻼﻳﺲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ

1

22

ﺧﺎزن ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ

١٠

43

ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎز

25

2

اﺳﭙﻴﺴﺮ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ

1

23

روﻏﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر

١٠

44

ﻻﻣﭗ

25

3

اﺳﭙﻴﺴﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ

1

24

ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺠﻮﻣﻲ

١٠

45

ﻣﻘﺮه

25

4

اﻳﮕﻨﻴﺘﻮر

2

25

ﺳﺮﻛﺎﺑﻞ و ﻣﻔﺼﻞ

11

46

ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺧﻄﺎ

25

5

ﺑﺎﻻﺳﺖ

2

26

ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن و داﻛﺖ ﺑﺘﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

12

47

ﻫﺎدي آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺑﺪون روﻛﺶ

26

6

ﺑﺮﻗﮕﻴﺮ

2

27

ﻓﻴﻮز ﻛﺎت اوت

12

48

ﻫﺎدي آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم روﻛﺸﺪار

27

7

ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش

3

28

ﻓﻴﻮز ﻛﺎردي

12

49

ﻳﺮاق آﻻت ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﻫﻮاﻳﻲ

28

8

ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﮔﺮد

3

29

ﻓﻴﻮز ﻟﻴﻨﻚ

١٢

50

ﻳﺮاق آﻻت ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮاﻳﻲ

29و30

9

ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻠﺰي ﻫﺸﺖ وﺟﻬﻲ روﺷﻨﺎﻳﻲ

3

30

ﻓﺘﻮﺳﻞ

١٢

51

ﻳﺮاق آﻻت ﻛﺎﺑﻞ ﺧﻮدﻧﮕﻬﺪار ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ

10

ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻴﻮز

4

31

ﻛﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪار ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ

13و14

52

ﻳﺮاق آﻻت ﻫﺎدي روﻛﺸﺪار

11

ﭘﺴﺖ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

4

32

ﻛﺎﺑﻞ ﺧﻮدﻧﮕﻬﺪار ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ

14

53

12

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ )زﻳﺮﺗﺮاﻧﺲ ،ﺷﺎﻟﺘﺮي،ﻛﻨﺘﻮري و (....

5

33

ﻛﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ

15و16و17

54

13

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي

7

34

ﻛﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ

18

14

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻤﭙﻜﺖ

8

35

ﻛﺎﺑﻠﺸﻮ

19

15

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻧﺮژي )(MOF
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شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

اسپیسر فشار ضعیف پلی آمید
اسپیسر
اسپیسر فشار متوسط پلیمری  20کیلو ولت

تولید کنندگان

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

دانش اتصال کابل

DEC

شاهین مفصل

SH.M

قوی ساز نیرو

G.N

صنایع تولیدی تاکو

TACO

بهین تجربه

BBT

بهین تجربه

BBT

صنعتی درود کلید برق

D.K

سیمکاتک

SIM

بهین تجربه

BBT

صنعتی درود کلید برق

D.K

سیمکاتک

SIM
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نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید
گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

تولید کنندگان

تامین کنندگان

صنایع برق و الکترونیک

ATASH KAR

آتش کار

ایگنیتور

ایگنیتور الکتریکی
(پر فشار بخار سدیم)

مشخصه تجاری

آرا الکترونیک

ARA

رهشاد الکتریک

RDC

شیوا امواج

SHIVA AMVAJ

نوید نیرو سپاهان

NAVID

تاییدیه موقت

اوژن الکترونیک آزما

Ojan Electronic

تاییدیه موقت

راما الکتریک

RAMA TRANS

گسترش تجهیز نوید اسپادانا

باالست

باالست
(بخار سدیم یا بخار جیوه)

فاصله خزشی  744میلیمتر با دیسکانکتور
برقگیر

تاییدیه موقت
صرفاً با هماهنگی دفتر مهندسی و نظارت

تاییدیه موقت

آرش ترانس

ARASH
TRANS

راما الکتریک

RAMA TRANS

رهشاد الکتریک

RDC

تجهیزات انتقال برق پارس

NTBP

برقگیر توس

BTC

تاییدیه موقت

CT

تاییدیه موقت

سیمکاتک (تحت
برقگیر پلیمری  20کیلو ولت و  10کیلو آمپری با حداقل

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

لیسانس)ABB
POLIPAR

نیرو توان آرمان

TRIDELTA
تدبیر مولد تابان

بهین تجربه

POLIPAR
TRIDELTA
TMT
برقگیر پایا (PAYA

شرکت انتقال توان پایدار

)ARRESTER

تجهیزات انتقال برق پارس

NTBP

برقگیر پلیمری  33کیلو ولت و  10کیلو آمپری با حداقل

برقگیر توس

BTC

فاصله خزشی 1116میلیمتر با دیسکانکتور

POLIPAR

نیرو توان آرمان

POLIPAR

TRIDELTA

بهین تجربه

TRIDELTA
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تاییدیه موقت
تاییدیه موقت

تاییدیه موقت

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید
گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

پایه سیمانی چهار گوش

تیر سیمانی چهار گوش  12 ،9و  15متری با میل گرد آج دار

پایه سیمانی گرد

تیر سیمانی گرد (پیش تنیده)

تولید کنندگان

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

بنگله نیرو

بنگله نیرو

تیر سازان دشتستان

تیر سازان دشتستان

شاهرخ عزیزی

شاهرخ عزیزی

جعفری

جعفری

پیام الکترونیک مهر

پیام الکترونیک مهر

بهبهان بتن پردیس

بهبهان بتن پردیس

 815بیشاپور

 815بیشابور

کوشش برق اصفهان

کوشش برق اصفهان

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

صرفاً در صورت ارائه برگه
آزمایش کشش از واحد ساختمانی
شرکت توزیع نیروی برق استان
بوشهر
آریا سازه گستر همراهان

تاییدیه موقت

جنوب

اعتبار تا تاریخ 99/05/31

کوشش برق اصفهان

کوشش برق اصفهان

 815بیشاپور

 815بیشابور

تاییدیه موقت

روشنایی پارتاک نور
تاییدیه موقت

احداث گستر نیروی پارس
فنی مهندسی رویین نور آریا
نور سازی اراک
پایه فلزی هشت وجهی روشنایی

پایه فلزی تلسکوپی (هشت وجهی ) با ضخامت میانگین 120

پوشش تکاپ

میکرون گالوانیزه گرم ( مطابق نقشه ) بدون کالهک

مهندسین روشنایی سپهر

تاییدیه موقت

آذین

اعتبار تا تاریخ 99/06/31

نور کار الکتریک
گالوانیزه گرم نوین شیراز
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گالوانیزه گرم نوین
شیراز

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

پایه فیوز

پایه فیوز کاردی

تولید کنندگان

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

ETI
ماد الکتریک

ایستا توان صنعت

ETI

اصفهان کلید

ISFAHAN
KELID

پیچاز الکتریک یزد

PICHAZ

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

صنایع برق پیچاز تابان یزد
صنایع برق زاویر
فیوز صنعت

FUSE SANAT

صفدر ساسانی
تابش تابلو
توسعه پست های ایران
ترانسفو
پست پیش ساخته رو زمینی غیر آدم رو
پست پیش ساخته

I.T.S.D

نوآوران برق آریا

نوآوران برق آریا

نیرو ساحل بوشهر

نیرو ساحل بوشهر

تابلو صنعت توان

تابلو صنعت توان

مهندسی کیان تابلو

تاییدیه موقت

آسیا بهین برق

تاییدیه موقت

طیف آسا

تاییدیه موقت

تابش تابلو
پست پیش ساخته پدمانتد نیمه روغنی

TABESH
TABLOU

توسعه پست های ایران
ترانسفو
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TABESH
TABLOU
I.T.S.D

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

تابلو فشار ضعیف

تابلو فشار ضعیف

تولید کنندگان

صنایع برق بوشهر

تامین کنندگان

مشخصه تجاری
صنایع برق بوشهر

صنایع برق مدرن نیرو

نیرو ساحل بوشهر

TABESH
TABLOU
نیرو ساحل بوشهر

تامین تابلو اشتهارد

T.T.C

تابلو صنعت توان

تابلو صنعت توان

نوآوران برق آریا

نوآوران برق آریا

نوین مبنا

نوین مبنا

نکا نوین

NEKA NOVIN

فن آوران صانع شرق

صانع شرق

توسعه پستهای ایران ترانسفو

I.T.S.D

تابش تابلو

صنایع تابلو برق حسام پارس
صنایع برق آذرخش بوشهر
فاز گستر سپید
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آذرخش بوشهر

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

تابلو فشار ضعیف (ادامه)

تابلو فشار ضعیف (ادامه)

تولید کنندگان

نیرو کهربای خلیج فارس
تولیدی مهندسی آشتیان تابلو

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

نیرو کهربای خلیج
فارس
آشتیان تابلو

پیمان برق الکتریک فاز

تاییدیه موقت

مهندسی کیان تابلو

تاییدیه موقت

آسیا بهین برق

تاییدیه موقت

فنی مهندسی برق لیان توحید

تاییدیه موقت

تعاونی تابلو سازی برق
فرامرزی (پدیده)
آریان تابلو آسیا
تولید تابلو های برق
صنعتی بهادر

حداکثر تا تابلو فشار ضعیف 1600

پدیده

آمپر

آریان تابلو آسیا

حداکثر تا تابلو فشار ضعیف 800

بهادر

آمپر

صنایع برق کیهان نیرو
طیف آسا
ایمن ایستا الکتریک
صنعت تجارت باربد
پویا گوهر آفتاب
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تاییدیه موقت
صرفاً با بدنه کامپوزیت مورد
تایید است
صرفاً تابلو تک و دو کنتوری با

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

تولید کنندگان

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

صنایع برق مدرن نیرو

نیرو ساحل بوشهر

TABESH
TABLOU
نیرو ساحل بوشهر

تامین تابلو اشتهارد

T.T.C

تابلو صنعت توان

تابلو صنعت توان

تابلو فشار متوسط معمولی

تابلو فشار متوسط معمولی

نوآوران برق آریا

نوآوران برق آریا

نکا نوین

NEKA NOVIN

و

و

فن آوران صانع شرق

صانع شرق

تابلو فشار متوسط تک سلوله اندازه گیری

تابلو فشار متوسط تک سلوله اندازه گیری

توسعه پستهای ایران ترانسفو

I.T.S.D

تابش تابلو

تولیدی مهندسی آشتیان تابلو
پیمان برق الکتریک فاز

تاییدیه موقت

مهندسی کیان تابلو

تاییدیه موقت

آسیا بهین برق

تاییدیه موقت

طیف آسا

تاییدیه موقت
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شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید
گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

تابلو فشار متوسط کمپکت

تولید کنندگان

تامین کنندگان

Sarel

آذر کلید
توسعه پستهای ایران

Ormazabal

تابلو فشار متوسط کمپکت  )RMU) GISبا قابلیت

ABB

اتوماسیون

schneider electric
Siemens
نیرو ساحل بوشهر

ترانسفو

مشخصه تجاری

I.T.S.D
ABB

تابش تابلو

schneider
electric

ترانسفورماتور ترکیبی اندازه گیری انرژی

ترانسفورماتور ترکیبی اندازه گیری انرژی هوایی ()MOF

ترانسفورماتور جریان فشار ضعیف

ترانسفورماتور جریان فشار ضعیف

صرفاً به همراه محفظه ( )Enclosureمورد تایید می باشد

Siemens
NBP

برنا کلید البرز
نیرو ترانس

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

تاییدیه موقت
N.T.C

Young hwa
Dongwoo
الکتریک پژواک آرین
(رضا ترانس ورک)
مگ الکتریک

ELECTRO
PEJVAK
MAG

نیرو ترانس
نوین هریس پویا
آریا مبدل توس

ARIA

تاییدیه موقت

گروه صنعتی الکترو پژواک
ترانسفورماتور جریان فشار متوسط

ترانسفورماتور جریان فشار متوسط

ترانسفورماتور جریان فشار متوسط نوع plug-in

آرین
نیرو ترانس

N.T.C

مگ الکتریک

MAG

مگ الکتریک

MAG

گروه صنعتی الکترو پژواک
ترانسفورماتور ولتاژ فشار متوسط

ترانسفورماتور ولتاژ فشار متوسط
ترانسفورماتور ولتاژ فشار متوسط نوع ()plug-in

تاییدیه موقت

آرین
نیرو ترانس

N.T.C

مگ الکتریک

MAG
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تاییدیه موقت

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

اسپالیس آلومینیومی

نام کامل کاال

تولید کنندگان

ترانسفورماتور توزیع کم تلفات (´ )ABروغنی با منبع انبساط

ایران ترانسفو

ترانسفورماتورهای روغنی تکفاز (, ( 20KV , 15KVA ) ، (20KV

( ترانسفورماتورسازی کوشکن)

)  10KVA , (20KV ,25KVAبا گروه اتصالی Iio

تک فاز  20/0.23کیلو ولت
اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

ایران ترانسفو
( ترانسفورماتورسازی کوشکن،
ایران ترانسفو ری،

ترانسفورماتور توزیع کم تلفات (´ )ABروغنی با منبع انبساط

ترانسفورماتور توزیع زنگان)

سه فاز  20/0.4کیلو ولت

آریا ترانسفو شرق

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

ترانس توزیع روغنی  )20KV , 25-200KVA( -کم تلفات ´ ABباگروه
اتصالی  Yzn5و
ترانس توزیع روغنی  )20KV , 250-2000KVA( -کم تلفات ´ ABباگروه
اتصالی Dyn5
تاییدیه موقت

توان گستر برق شیراز

( )20K V , 50-315K V A
صرفاً با هماهنگی دفتر مهندسی و نظارت

ترانسفورماتور توزیع کم تلفات (´)AB

ایران ترانسفو

ترانسفورماتور توزیع کم تلفات (´ )ABروغنی هرمتیک سه

( ترانسفورماتورسازی کوشکن،

فاز  20/0.4کیلو ولت

ایران ترانسفو ری)

آریا ترانسفو شرق
ترانس توزیع روغنی  )33KV , 250-1600KVA( -کم تلفات ´ ABباگروه اتصالی

آریا ترانسفو شرق
ترانسفورماتور توزیع کم تلفات (´ )BAروغنی با منبع انبساط
سه فاز  33/0.4کیلو ولت

ترانس توزیع روغنی  )33KV , 50-200KVA( -کم تلفات ´ ABباگروه اتصالی

ایران ترانسفو
( ترانسفورماتورسازی کوشکن)

ثبات فیدر ()Data logger

ثبات فیدر ()Data logger

D yn1

Y zn5
ترانس توزیع روغنی  )33KV , 250-1600KVA( -کم تلفات ´ ABباگروه اتصالی
D yn5

مشهد تدبیر
پارس رله هوشمند
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تاییدیه موقت

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

اسپالیس آلومینیومی
چراغ خیابانی

نام کامل کاال

اصفهان آلومین
چراغ خیابانی با بدنه آلومینیومی ریخته شده ( دایکاست )
اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی
تحت فشار و رفلکتور آنودایز شده با حباب شیشه ای

TAK NOOR
ESFAHAN
جار

شب فروز

سکوریت محدب ضد حرارت و مقاوم در مقابل ضربه با یک

SHAB
FOROUZ

صنایع روشنایی فجر

FADJR

عدد المپ پر فشار

کلوته نور

خازن فشار ضعیف هوایی سه فاز بدون رگوالتور شامل
خازن فشار ضعیف

تولید کنندگان

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

سیستم قطع کننده اضافه فشار ،درپوش محافظ اتصاالت ،پالک
شناسایی و سکوی مربوطه بطور کامل

جار

گلنور

GLG

پرتو خازن

PKC

رهشاد الکتریک

RDC

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

صبا خازن
فراکو

FRAKO

نفت ری سان
روغن ترانسفورماتور

روغن ترانسفورماتور

ساعت نجومی

ساعت نجومی

تجهیز نیروی زنگان
ارم شیمی آذربایجان
ENTES

ENTES

DTR - 10 - C1

Theben

Theben

Selecta 170 tap 2 OR 3

Hugo muller

Hugo muller

شیوا امواج

SHIVA
AMVAJ
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تاییدیه موقت

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی
سرکابل و مفصل حرارتی

مشخصه تجاری

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

تولید کنندگان

تامین کنندگان

Hongshang

آرین مفصل

تاییدیه موقت

Hongshang

چسب کار

تاییدیه موقت

Elcon

دانش اتصال کابل

تاییدیه موقت

Hongshang

نیرو گستر برق یکتا

NGBY

تاییدیه موقت

Elcon

شاهین مفصل

SH.M

تاییدیه موقت

CTL

پارس مفصل آسیا

PMA

ENSTO

دانش اتصال کابل

Hongshang

آرین مفصل

تاییدیه موقت

نیرو ساحل بوشهر

NBP

تاییدیه موقت

NGBY

تاییدیه موقت

تاییدیه موقت
سرکابل داخلی  ،بیرونی و مفصل 20
کیلوولت (سرد) سایز  1 × 185mm2بر
( XLPEمحصول شرکت

روی کابل
ENSTO ELECTTRICA SRL
ایتالیا) مدلهای ,CIT1.2403-ALS
-C O T1.2403-A LS ,C J 11.2403

سرکابل و مفصل

سرکابل و مفصل سرد

A LS

کلیه سایزها مورد تایید است

سرکابل داخلی  ،بیرونی و مفصل 33
کیلوولت ( سرد) سایز 1 × 120mm2
( XLPEمحصول شرکت

بر روی کابل
ENSTO ELECTTRICA SRL
ایتالیا) مدلهای , CIT1.4203-L
C O T1.4203-L , C J 11.4203-C

سرکابل  plug-inچپقی انشعابی برای کابل تک سیمه 630

نیرو گستر برق یکتا

آمپر مخصوص تابلو کمپکت به صورت کامل ( یک عدد

Hongshang

چسب کار

تاییدیه موقت

سرکابل  +هادی ارتباط  +کابلشو مسی یا بی متال)

Cooper&Ampeletek

دانش اتصال کابل

تاییدیه موقت

Elcon

شاهین مفصل

تاییدیه موقت
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شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید
گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

تولید کنندگان

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

بنگله نیرو

بنگله نیرو

فونداسیون و داکت بتنی پیش ساخته ( Uو )E

فونداسیون و داکت بتنی پیش ساخته ( Uو )E

 815بیشاپور

 815بیشاپور

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

تیر سازان دشتستان

تیر سازان دشتستان

آرا نیرو سپاهان

AS.N

سامانه های نوین افرا

Voltage

بسپار سازه الوند

BSA

فیوز کات اوت  20کیلوولت با مقره پلیمری ( سیلیکون رابر )
با فاصله خزشی  744میلیمتر

فیوز کات اوت  33کیلوولت با مقره پلیمری ( سیلیکون رابر )
با فاصله خزشی  1116میلیمتر

صرفاً فونداسیون

تاییدیه موقت

فنی توس نیرو
دالمن

فیوز کات اوت

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

تاییدیه موقت

آرا نیرو سپاهان

AS.N

سامانه های نوین افرا

Voltage

بسپار سازه الوند

BSA

فنی توس نیرو
تاییدیه موقت

دالمن
ماد الکتریک
ETI

فیوز کاردی

فیوز کاردی

فیوز لینک

فیوز لینک

فتوسل

فتوسل

ایستا توان صنعت

ETI

اصفهان کلید

ISFAHAN
KELID

پیچاز الکتریک

PICHAZ

صفدر ساسانی
فیوز صنعت مشهد

FUSE SANAT

آرین صنعت چینی

ARYAN

آذر فیوز لینک

تاییدیه موقت
صرفاً با هماهنگی دفتر مهندسی و نظارت

تاییدیه موقت

آرا نیرو سپاهان

AS.N

شیوا امواج

SHIVA AMVAJ

نوید نیرو

تاییدیه موقت

گسترش تجهیز نوید اسپادانا

تاییدیه موقت
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شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

تولید کنندگان

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

نام (مدل) محصول مورد تایید

اختر
اسپالیس آلومینیومی

کابل فشار ضعیف خودنگهدار تک فاز سه رشته بدون هادی

صنایع سیم و کابل همدان

کابل خودنگهدار

+16+16
اسپالیس روشنایی
 16و*1غیرکششی
کششی
آلومینیومی

سیم و کابل یزد

)3 × 25+25+16+16mm2 (ABC

و

صنایع سیم و کابل مشهد

کابل فشار ضعیف خودنگهدار تک فاز سه رشته بدون هادی
روشنایی 1*25+25+16

کابل خود نگهدار فشار ضعیف

و
کابل فشار ضعیف خودنگهدار تک فاز چهار رشته با هادی
روشنایی 1*25+25+16+16
و
کابل فشار ضعیف خودنگهدار تک فاز چهار رشته با هادی روشنایی
1*25+16+35+35
و
کابل فشار ضعیف خود نگهدار شش سیمه 3*16+16+25+25

سیم راد سما
گروه صنایع افق البرز
کابل مسین
آلفا صنعت پارس(آلفا کابل)
کیان کابل یزد
سیمکو
تولیدی سیم و کابل تبریز
(سیمکات)
کابل باختر
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ردة0.6/1 kV ( شش رشته)
و
کابل خودنگهدار
)3 × 35+35+25+25mm2 (ABC
ردة0.6/1 kV ( شش رشته)
و
کابل خودنگهدار
)3 × 50+50+25+25mm2 (ABC
ردة0.6/1 kV ( شش رشته)
و

مالحظات اختصاصی

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید
تولید کنندگان

گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

کششی و
غیرکششی3*70+
سیمه70+25+25
آلومینیومی شش
اسپالیس خود نگهدار
کابل فشار ضعیف

شهاب جم

آلومینیومی ( سه فاز  +نول  +روشنایی  +مسنجر)

سیم و کابل پیشرو

و

رفسنجان

کابل فشار ضعیف خود نگهدار شش سیمه3*95+95+25+25

سیم و کابل فروزان یزد

آلومینیومی ( سه فاز  +نول  +روشنایی  +مسنجر)

سیم و کابل گل مازندران

و

سیم و کابل سینا

کابل فشار ضعیف خود نگهدار شش سیمه3*120+120+25+25

آلفا صنعت پارس

آلومینیومی ( سه فاز  +نول  +روشنایی  +مسنجر)

(آلفا کابل)

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

سیمکان فارس
سیم تاب سپهر

کابل خود نگهدار فشار ضعیف (ادامه)

کابل خودنگهدار 70+70+25+25
) 3 × mm2 (ABCردة0.6/1 kV
(شش رشته)
و
کابل خودنگهدار 95+95+25+25

تاییدیه موقت
تاییدیه موقت
تاییدیه موقت

) 3 × mm2 (ABCردة0.6/1 kV

تاییدیه موقت

(شش رشته)

تاییدیه موقت

سیم و کابل ستاره یزد

تاییدیه موقت

کابل متال

تاییدیه موقت

الکتریک خراسان
سیم و کابل ابهر
سیم و کابل اختر
سیم و کابل مشهد
سیم و کابل یزد
کابل خودنگهدار فشار متوسط

کابل  20کیلو ولتی خود نگهدار فشار متوسط با هادی
آلومینیوم AAC

سیمکات
سیمکو
کابل افق البرز
کابل باختر
کابلسازی ایران
کابل البرز
کابل همدان
کابل متال
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تاییدیه موقت

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

تولید کنندگان

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

صنایع سیم و کابل همدان
کابل سپهر البرز
کابل مسین
تولیدی سیم و کابل
شهاب جم
کابل باختر
توسعه آروین الکترونیک
پارس
کابل متال
تولیدی سیم و کابل تبریز
کابل فشار ضعیف

کابل فشار ضعیف آلومینیومی یک سیمه  ،سه و نیم سیمه و

(سیمکات)

چهار سیمه NAYY

سیم راد سما
صنایع سیم و کابل مشهد
تولیدی سیمیا
سیستم کوثر سپاهان
(سیم و کابل اختر)
آلوم کابل کاوه
تولیدی رسانا کابل
تولیدی سیم و کابل سمنان
سیم تاب سپهر
کارخانجات کابلسازی تک
سیمکان فارس
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تاییدیه موقت

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید
گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

تولید کنندگان

تعاونی سیم و کابل دامغان
(بهفر)

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

حداکثر تا سطح مقطع  35میلی متر
مربع دارای تاییدیه موقت
می باشد

کابل سینا
کابل فشار ضعیف آلومینیومی یک سیمه  ،سه و نیم سیمه و

گروه صنایع افق البرز

چهار سیمه ( NAYYادامه)

آلوم کابل کاوه

تاییدیه موقت

کیان کابل یزد

تاییدیه موقت

سیم و کابل پیشرو رفسنجان

تاییدیه موقت

سیم و کابل فروزان یزد

تاییدیه موقت

سیم و کابل ستاره یزد

تاییدیه موقت

سیم و کابل یزد
تولیدی سیم و کابل تبریز
(سیمکات)
صنعتی الکتریک خراسان

ادامه
کابل فشار ضعیف

تولیدی سیم و کابل شاهین
کابل سپهر البرز
تولیدی سیم و کابل شهاب
کابل فشار ضعیف مسی یک سیمه  ،دو سیمه ،سه سیمه سه و
نیم سیمه و چهار سیمه NYY

جم
کارخانجات کابلسازی تک
سیستم کوثر سپاهان
(سیم و کابل اختر)
صنایع کابل های تخصصی
شیراز ( کات کابل)
کارخانجات کابلسازی ایران
صنایع سیم و کابل مشهد
تولیدی سیمیا
کابل متال
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تاییدیه موقت

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

تولید کنندگان

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

تولیدی سیم و کابل سمنان
توسعه آروین الکترونیک
پارس
تولیدی رسانا کابل
تولیدی سیمباف
سیمکو
صنایع سیم و کابل همدان
کابل مسین

ادامه
کابل فشار ضعیف

تعاونی سیم و کابل دامغان

حداکثر تا سطح مقطع  35میلی متر

(بهفر)

مربع دارای تاییدیه موقت می باشد

آلوم کابل کاوه

تاییدیه موقت

کابل فشار ضعیف مسی یک سیمه  ،دو سیمه ،سه سیمه سه و سیم و کابل پیشرو رفسنجان
نیم سیمه و چهار سیمه ( NYYادامه)

تاییدیه موقت

سیم و کابل فروزان یزد

تاییدیه موقت

سیم و کابل گل مازندران

تاییدیه موقت

سیم و کابل آمل

سیم و کابل سینا

البرز الکتریک نور
سیم و کابل لیاء قزوین
سیم و کابل ستاره یزد
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حداکثر تا سطح مقطع  25میلی متر
مربع دارای تاییدیه موقت می باشد

تاییدیه موقت
حداکثر تا سطح مقطع  50میلی متر
مربع دارای تاییدیه موقت می باشد
حداکثر تا سطح مقطع  35میلی متر
مربع دارای تاییدیه موقت می باشد

تاییدیه موقت

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

کابل فشار متوسط

کابل فشار متوسط آلومینیومی

تولید کنندگان

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

افق البرز
الکتریک خراسان
سیم و کابل یزد
سیمکات
سیمکو
کابل ابهر
کابل البرز
کابل باختر
کابل مغان
کابل همدان
کابلسازی ایران
صنایع سیم و کابل مشهد

تاییدیه موقت

کابل متال

تاییدیه موقت

سیم و کابل سینا

تاییدیه موقت
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شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی
کابلشو آلومینیومی

کابلشو بی متال ()DTL2
کابلشو
کابلشو آلومینیوم قلع اندود (بی متال)
کابلشو فول بی متال با پیچ سر بر (فشار متوسط)

کابلشو مسی

تولید کنندگان

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

ارتباطات پارسیان تجهیز

ارپات و یا EPT

توان آوران کوشش (تاکو)

TACO

بهین تجربه
قوی ساز نیرو
شاهین مفصل

BBT
SH.M

دانش اتصال کابل

DEC

توان آوران کوشش (تاکو)

TACO

قوی ساز نیرو

G.N

شاهین مفصل

SH.M

دانش اتصال کابل
نقش گستران نفیس صنعت

DEC

G.N

آکو

شهرآرا (آکو)
ENSTO

دانش اتصال کابل

ENSTO

ارتباطات پارسیان تجهیز

ارپات و یا EPT

توان آوران کوشش(تاکو)
بهین تجربه
قوی ساز نیرو

TACO

G.N

شاهین مفصل

SH.M

دانش اتصال کابل

DEC

اتصاالت کلوته

KL
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نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

کابلشو با پیچ سر بر با کد SML2.27

تاییدیه موقت

BBT

تاییدیه موقت

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

تولید کنندگان

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

 F & Gایران (پادرعد)

 F & Gایران (پادرعد)

F&G

کلید مینیاتوری تک پل و سه پل با
قدرت قطع اتصال کوتاه نامی 10

Pars Fanal

PFN-101

AEG

Elfa EP61

ETI

ETIMAT10

KAVEH

EP10

تاییدیه موقت

صنایع برق زاویر

Zavir

ZT10

تاییدیه موقت

سیستم های صنعتی سانیر

Sunir

S7B-1

تاییدیه موقت

صنایع الکتریکی پارس حفاظ
کلید مینیاتوری

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

کلید مینیاتوری تک پل و سه پل با قدرت قطع اتصال کوتاه

توس فیوز

نامی  10کیلو آمپر

ایستا توان صنعت
گروه صنعتی تولیدی الکترو
کاوه
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توس فیوز

کیلو آمپر مورد تایید است

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

کلید فشار ضعیف اتوماتیک

کلید فشار ضعیف اتوماتیک غیر قابل تنظیم (ثابت)

تولید کنندگان

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

Hyundai

آریان نیرو رای

Hyundai

HGM

حداکثر تا رنج جریانی  800آمپر

Himel

آماد برق سپهر

Himel

CHiNT

چیره نیرو توان

CHiNT

حداکثر تا رنج جریانی  400آمپر
NM1

حداکثر تا رنج جریانی  630آمپر

TD100N/H/L
TS100N/H/L
TS160N/H/L
TS250N/H/L
TS400N/H/L
TS630N/H/L
TS800N/H/L

حداکثر تا رنج جریانی  800آمپر

نیرو تجهیز توان

LS

پارس نیروسان

صنایع الکتریکی پارس حفاظ

LS

Pars Fanal

ABB

ABB

TERASAKI

نیکسان الکتریک

TERASAKI

Fuji Electric

آریا تک سان

Fuji Electric

schneider Electric

اشنایدر الکتریک
ایران(تله مکانیک ایران

کاوه

صنایع برق زاویر

schneider
Electric

تاییدیه موقت

پارس تکنولوژی
()PTEC

نوآوران صنعت برق
گروه صنعتی تولیدی الکترو

حداکثر تا رنج جریانی  630آمپر

تحت لیسانس MAXGE

حداکثر تا رنج جریانی  400آمپر

KAVEH

SGM3

Zavir

ZRDM1-250L/3300
ZRDM1-630L/3300

تاییدیه موقت
حداکثر تا رنج جریانی  800آمپر
تاییدیه موقت
حداکثر تا رنج جریانی  630آمپر
صرفاً با هماهنگی دفتر مهندسی و
نظارت
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شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید
گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

تولید کنندگان

تامین کنندگان

صنایع الکتریکی پارس حفاظ
Himel
CHiNT

آماد برق سپهر
چیره نیرو توان

کاوه

Pars Fanal

PF3N

حداکثر تا رنج جریانی  630آمپر

Himel

HDM6S100M1003XXX3
HDM6S250M2503XXX3
HDM6S400M4003XXX3

حداکثر تا رنج جریانی  400آمپر

CHiNT

 NM8و NM8S

حداکثر تا رنج جریانی  630آمپر

نیرو تجهیز توان

نوآوران صنعت برق
گروه صنعتی تولیدی الکترو

مشخصه تجاری

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

تحت لیسانس MAXGE

پارس تکنولوژی

تاییدیه موقت

()PTEC

حداکثر تا رنج جریانی  400آمپر

KAVEH

SGM3S

کلید فشار ضعیف اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم تا رنج جریانی
ادامه

 800آمپر با رله حرارتی قابل تنظیم و از رنج  1000تا 1600

کلید فشار ضعیف اتوماتیک

آمپر با رله حرارتی و مغناطیسی قابل تنظیم و کلید فشار
ضعیف اتوماتیک هوایی  2000آمپر

صنایع برق زاویر

Zavir

ZRDM11N-250N

تاییدیه موقت
حداکثر تا رنج جریانی  800آمپر
تاییدیه موقت
حداکثر تا رنج جریانی  250آمپر
صرفاً با هماهنگی دفتر مهندسی و
نظارت

Hyundai

آریان نیرو رای

Hyundai

HG M

LS

پارس نیروسان

LS

TD100N/H/L
TS100N/H/L
TS160N/H/L
TS250N/H/L
TS400N/H/L
TS630N/H/L
TS800N/H/L

ABB
TERASAKI
Fuji Electric
schneider Electric
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ABB

نیکسان الکتریک

TERASAKI

آریا تک سان

Fuji Electric

اشنایدر الکتریک ایران
(تله مکانیک ایران)

schneider
Electric

کلید فشار ضعیف اتوماتیک
کمپکت حداکثر تا رنج جریانی
 1600آمپر و کلید فشار ضعیف
اتوماتیک هوایی  2000آمپر

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

تولید کنندگان

تامین کنندگان

آرا نیرو سپاهان
اسپالیس آلومینیومی

کلید جداساز تیغه ای

دالمن

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

فنی توس نیرو

کلید اتوریکلوزر هوایی خالء سه فاز  20کیلو ولت به همراه
تابلو کنترل و  PTیا ترانس تکفاز قابل نصب در فضای آزاد و
ایزوله از کلید جهت تغذیه مدارات قدرت و الکترونیک و

AN.S

ENTEC

نوآوران برق آریا

ENTEC

TAVRIDA

صنایع بین المللی برق ارس

TAVRIDA

ABB

کلیدهای شبکه فشار متوسط هوایی
کلید سکسیونر قابل قطع زیر بار گازی در شبکه های هوایی
 20کیلو ولت با سکوی گالوانیزه مربوطه مطابق مشخصات
فنی پیوست

ABB

ENTEC
نیرو ساحل بوشهر()NBP

نوآوران برق آریا

SEL

نوآوران برق آریا

SEL

آذر کلید

SAREL

NBP

BASET KELID

تاییدیه موقت

برنا کلید البرز

B.K.A

تاییدیه موقت

توان ره صنعت

TRS

تاییدیه موقت

پارس نیرو سان

AEG

LS
AEG

siemens
کنتاکتور

ENTEC

SAREL
باسط پژوه تهران

LS

کنتاکتور فشار ضعیف

مشخصه تجاری

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

siemens

Himel

آماد برق سپهر

Himel

CHiNT
فوجی الکتریک ژاپن

چیره نیرو توان

CHiNT
Fuji Electric

Hyundai

Hyundai

صنایع الکتریکی پارس حفاظ

Pars Fanal
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شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

تولید کنندگان

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

 JAM 200Aویرایش 3
کنتور تکفاز 
کنتور سه فاز دیجیتال اتصال مستقیم مدل  ( JAM300 -دستورالعمل الزامات ویرایش  )3ویرایش 3
کنتور سه فاز دیجیتال اتصال  CTPT -مدل JAM3000 CTPT

الکترونیک افزار آزما

کنتور تک فاز دیجیتال مدل  JAM200Sویرایش 3
کنتور سه فاز هوشمند اتصال  CTمدل JAM3000CT
کنتور تکفاز دیجیتال مدل ( JAM 200تغییرات طراحی) ویرایش 3/1
کنتور تکفاز مدل ( JAM 200Sتغییرات طراحی) ویرایش 3/1
کنتور سه فاز دیجیتال اتصال از طریق  IRANTECH34+SCویرایش 2
کنتورسه فاز دیجیتال اتصال  CTمدل  IRANTECH300 CTدارای کالس دقت  0 / 5اکتیو  2 ،راکتیو ) Out

کنتور

بهینه سازان طوس

D oor
کنتور سه فاز دیجیتال اتصال  CT/PTمدل HXE300CT/PT
کنتور تک فاز دیجیتال مدل  ، IRANTECH12-DLدارای کالس دقت  1اکتیو 2 ،راکتیو ویرایش 3

کنتور

کنتور سه فاز دیجیتال اتصال مستقیم مدلMTF301-1-02563-51011-31010

توس فیوز

کنتور تک فاز دیجیتال مدل  MTF200F-1-2263-51011-31010-RSویرایش 3
کنتور تک فاز دیجیتال مدل  MTF200F-1-02263-51011-31010ویرایش 3

پایه کنتور باکالیتی
پلمب کنتور

سنجش نیروی هوشیار

تاییدیه موقت

(هوشمند)

کنتور سه فاز دیجیتال اتصال مستقیم مدل ( SNH-DTSD AV)VDویرایش 3

طرحهای صنعتی راد نیروی

تاییدیه موقت

کرمان

کنتور تک فاز دیجیتال مدل  RAD-DSP-1101ویرایش 3

پاد رعد
توس نیرو
پلمب صنعت آرا
نیرو آفرین اصفهان
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شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید
تامین کنندگان

مشخصه تجاری

گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

تولید کنندگان

کنترل فاز

کنترل فاز

شیوا امواج

SHIVA AMVAJ

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

شهاب توشه

شهاب توشه

المپ

المپ

نورافشان

از نوع استواه ایی ( المپ بخار سدیم

نورصرام پویا

بیضوی مورد تایید نمی باشد)

philips
المپ نور

NOOR

آرانیرو سپاهان

AN.S

سیمکاتک

SIM

مقره سوزنی (اتکایی) و کششی (انتهایی)  20کیلوولت پلیمری

صنعتی درود کلید برق

D.K

با حداقل فاصله خزشی  744میلیمتر

سامانه های نوین افرا

Voltage

 -1اتصاالت مقره های سوزنی و کششی

تولیدی بسپار سازه الوند

BSA

فوالد فورج گالوانیزه باشد به استثنا

آرانیرو سپاهان

AN.S

سیمکاتک

SIM

 -2مقره های سوزنی بدون پیچ سرخود

مقره سوزنی (اتکایی) و کششی (انتهایی)  33کیلوولت پلیمری

صنعتی درود کلید برق

D.K

مورد تایید نمی باشد

با حداقل فاصله خزشی 1116میلیمتر

سامانه های نوین افرا

Voltage

تولیدی بسپار سازه الوند

BSA

پلیمر عایق اسپادانا
صدف گستر زنجان
فشار ضعیف و مهار

مانه پرتو
مقره سازی ایران
پیچاز الکتریک

نشان دهنده خطا

nortroll

بهین تجربه

Kries

پیشرو افزار نیرو
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تاییدیه موقت

تاییدیه موقت

الکترو جبال

نشان دهنده خطا

تاییدیه موقت

قسمت فوقانی مقره سوزنی

پلیمر عایق اسپادانا

مقره

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

هادی آلومینیوم بدون روکش

سیم آلومینیوم فوالد ACSR/GA

تولید کنندگان

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

آلومتک
کابل و هادی کاج
تولیدی سیم و کابل تبریز
(سیمکات)
کوهرنگ زاگرس
تعاونی تولیدی شهاب سیم
سپاهان

هادی هوایی(37-AL1/6-ST1A)FOX

گروه صنایع افق البرز

و

آلفا صنعت پارس

هادی هوایی -(63-AL1/11

(آلفا کابل)
تولیدی بازرگانی پویا غرب
کابل باختر
تولیدی سیمیا

ST1A)MINK
و
هادی هوایی -(106-AL1/20
ST1A)HYENA
و

سیم و کابل یزد

هادی هوایی -(158-AL1/37

سیم و کابل همدان

ST1A)WOLF

سیم و کابل فروزان یزد

و

سیستم کوثر سپاهان

هادی هوایی -(183-AL1/43

( سیم و کابل اختر)

ST1A)LYNX

سیم و کابل پیشرو
سیم تاب سپهر
سیم راد سما
آلوم کابل کاوه

تاییدیه موقت

رسا خطوط شهرکرد

تاییدیه موقت

سیم و کابل ستاره یزد

تاییدیه موقت

Page 26 of 33

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

تولید کنندگان

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

سیمکان فارس
سیم راد سما
سیم تاب سپهر
سیم و کابل یزد
تولیدی سیم و کابل تبریز
(سیمکات)
تولیدی سیمیا
هادی آلومینیوم روکشدار

هادی هوایی روکش دار فشار متوسط تک الیه ایی ()CC
آلومینیویم تقویت شده با فوالد (  ) ACSRفشرده

هادی هوایی  MINKفشرده روکش دار
)C C (20kV

کیان کابل یزد

و

سیستم کوثر سپاهان

 HYENAفشرده روکش

هادی هوایی

(سیم و کابل اختر)

(CC) 20kV

دار

کابل مسین
گروه صنایع افق البرز
کابل باختر
آلوم کابل کاوه
تعاونی سیم و کابل دامغان
(بهفر)
سیم و کابل ستاره یزد
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تاییدیه موقت
تاییدیه موقت
تاییدیه موقت

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

تولید کنندگان

ارتباطات پارسیان تجهیز

ارپات و یا EPT

توان آوران کوشش (تاکو)

TACO

گالوانیزه گرم نوین شیراز

شیراز نوین یک

صنایع برق و تجهیزات
پارسه
راک ،جلوبر و بازوی چراغ خیابانی

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

پارسه

مازیار صنعت بابل

مازیار صنعت

توانگران پوالدین برق پارس

توانگران

قوی ساز نیرو

G.N

بهین تجربه

BBT

نیرو قطعه آرکا

یراق آالت شبکه فشار ضعیف هوایی

یراق گستر سپاهان آراد

کانکتور شکافدار و کانکتور ارتباط (کلمپ دو پیچه) مسی

دوراهه (انگشتی ،رابط) مسی و آلومینیومی

تاییدیه موقت

ارتباطات پارسیان تجهیز

ارپات و یا EPT

اتصاالت کلوته

KL

توان آوران کوشش(تاکو)

TACO

قوی ساز نیرو

G.N

دانش اتصال کابل

DEC

شاهین مفصل

SH.M

قوی ساز نیرو

G.N

صنایع تولیدی تاکو

TACO

بهین تجربه

BBT
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شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید
گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

تولید کنندگان

گالوانیزه گرم نوین شیراز

شیراز نوین یک

ارتباطات پارسیان تجهیز

ارپات و یا EPT

توان آوران کوشش( تاکو)

TACO

صنایع برق و تجهیزات
پارسه

تسمه حائل ،کنسول (کراس آرم) ،ناودانی ،راس تیر و سکوی
فلزی

یراق آالت شبکه فشار متوسط هوایی

کانکتور (کلمپ جمپر) دو پیچه آلومینیومی اکسترودی

کلمپ انتهایی آلومینیوم

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

پارسه

مازیار صنعت بابل

مازیار صنعت

صنایع تولیدی تاکو

TACO

قوی ساز نیرو
توانگران پوالدین برق پارس

توانگران

توان پارس کوثر آریا (تپکو)

تپکو

تاییدیه موقت

ناژوان نیرو سپاهان

تاییدیه موقت

آرمان ابتکار تیرازیس

تاییدیه موقت

بهین تجربه

BBT

ارتباط پارسیان تجهیز

ارپات و یا EPT

تاییدیه موقت

نیرو قطعه آرکا

تاییدیه موقت

تولیدی پارس یراق

تاییدیه موقت

یراق گستر سپاهان آراد

تاییدیه موقت

قوی ساز نیرو

G.N

استفاده از پیچ و مهره با آبکاری

توان آوران کوشش (تاکو)

TAC O

داکرومات ممنوع است

قوی ساز نیرو

G.N

توان آوران کوشش (تاکو)

TAC O

استفاده از پیچ و مهره با آبکاری

مازیار صنعت بابل

مازیار صنعت

داکرومات ممنوع است

نیرو قطعه آرکا
تاییدیه موقت
یراق گستر سپاهان آراد

استفاده از پیچ و مهره با آبکاری
داکرومات ممنوع است
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شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید
گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

ادامه
یراق آالت شبکه فشار متوسط هوایی

پیچ و مهره

تولید کنندگان

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

ارتباط پارسیان تجهیز

ارپات و یا EPT

مازیار صنعت بابل

مازیار صنعت

قوی ساز نیرو

G.N

توان آوران کوشش (تاکو)

TACO

توان پارس کوثر آریا (تپکو)

تپکو

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

استفاده از پیچ و مهره با آبکاری
داکرومات ممنوع است

آرمان ابتکار تیرازیس
نیرو قطعه آرکا
تاییدیه موقت
تولیدی پارس یراق

استفاده از پیچ و مهره با آبکاری
داکرومات ممنوع است

مهندسی الکترو نیرو تابان

netco

کنترل (نتکو)
بوش مخصوص و درپوش

یراق آالت کابل خودنگهدار فشار ضعیف

کانکتور عایقی انشعاب مشترکین و روشنایی با مهره سربر

قوی ساز نیرو

G.N

بهین تجربه

BBT

نگین پروژه پاسارگاد

پاسارگاد

رهشاد الکتریک

RDC

نگین پروژه پاسارگاد

پاسارگاد

قوی ساز نیرو

G.N

بهین تجربه

BBT

مهندسی الکترو نیرو تابان

netco

کنترل (نتکو)
ENSTO
رهشاد الکتریک
توان برق افزا نیروی ایرانیان
(تانیران)

Page 30 of 33

دانش اتصال کابل

ENSTO
RDC
TANIRAN

 -1صرفاً با مهره سربردار مورد
تایید است.
 -2تیغه مورد استفاده از جنس
برنج قلع اندود باشد

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

نام کامل کاال

اسپالیس آلومینیومی

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی
کانکتور عایقی ارتباط خط با مهره سربر

تولید کنندگان

تامین کنندگان

قوی ساز نیرو

G.N

مهندسی الکترو نیرو تابان

(تانیران)

ادامه

کلمپ میانی (آویز)

یراق آالت کابل خودنگهدار فشار ضعیف

نگین پروژه پاسارگاد

پاسارگاد

قوی ساز نیرو

G.N

کنترل (نتکو)
رهشاد الکتریک
بهین تجربه

BBT

مهندسی الکترو نیرو تابان
کنترل (نتکو)

برنج قلع اندود باشد

netco
RDC

(تانیران)

 -2تیغه مورد استفاده از جنس

TANIRAN

نگین پروژه پاسارگاد

توان برق افزا نیروی ایرانیان

کلمپ انتهایی

دانش اتصال کابل

تایید است.

ENSTO

پاسارگاد

مهندسی الکترو نیرو تابان

 -1صرفاً با مهره سربردار مورد

netco

کنترل (نتکو)
ENSTO
توان برق افزا نیروی ایرانیان

مشخصه تجاری

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

TANIRAN

کلمپ آویز کابل خودنگهدار فشار ضعیف

تاییدیه موقت

netco

قوی ساز نیرو

G.N

صرفاً با سیم بکسل فوالد ضد زنگ

بهین تجربه

BBT

نگیر مورد تایید است

نگین پروژه پاسارگاد

پاسارگاد

رهشاد الکتریک

RDC

توان برق افزا نیروی
ایرانیان (تانیران)
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تاییدیه موقت
TANIRAN

صرفاً با سیم بکسل فوالد ضد زنگ
نگیر مورد تایید است

شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید

گروه اصلی کاال

اسپالیس آلومینیومی

نام کامل کاال

تولید کنندگان

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

ارتباطات پارسیان تجهیز

ارپات و یا EPT

کانکتور دو پیچه آلومینیومی (بدون دندانه)

توان آوران کوشش (تاکو)

TACO

تاییدیه موقت

خودنگهدار به
اصلی کابل
اتصال خط
اسپالیسبرای
از این نوع کانکتور
غیرکششی
کششی و
آلومینیومی

بهین تجربه

BBT

 -1ترجیحاً با مهره سربردار

کابل آلومینیومی ( فیدر خروجی از پست یا اتصال دو خط

قوی ساز نیرو

G.N

 -2پیچ ها با کالس  8 . 8گالوانیزه

اصلی کابل خودنگهدار به یکدیگر) به همراه پوشش (کاور)

مهندسی الکترو نیرو تابان

عایقی استفاده می شود

کنترل (نتکو)
آراد کاوش پی
مهندسی الکترو نیرو تابان

ادامه

کنترل (نتکو)

یراق آالت کابل خودنگهدار فشار ضعیف

netco
ARAD
netco

گرم یا فوالد ضد زنگ نگیر به
همراه یک عدد واشر تخت
گالوانیزه گرم و یک عدد واشر
فنری از جنس فوالد ضد زنگ نگیر
اعتبار تا تاریخ 99/03/31

کانکتور دو پیچه (فول) بی متال (بدون دندانه)

 -1ترجیحاً با مهره سربردار

از این نوع کانکتور برای اتصال خط اصلی کابل خودنگهدار به
کابل مسی (فیدر خروجی از پست یا شبکه سیمی) به همراه

نقش گستران نفیس صنعت

پوشش (کاور) عایقی استفاده می شود

شهرآرا (آکو)

 -2پیچ ها با کالس  8 . 8گالوانیزه
آکو

گرم یا فوالد ضد زنگ نگیر به
همراه یک عدد واشر تخت
گالوانیزه گرم و یک عدد واشر
فنری از جنس فوالد ضد زنگ نگیر
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شماره ویرایش54 :

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهای مورد تایید
گروه اصلی کاال

اسپالیس آلومینیومی

نام کامل کاال

آراد کاوش پی

ARAD

کلمپ انتهایی مخصوص هادی های روکش دار هوایی

نگین پروژه پاسارگاد

پاسارگاد

اسپالیس آلومینیومی کششی و غیرکششی

توان آوران کوشش (تاکو)

TACO

برقگیر شاخکی مقره های اتکایی فشار متوسط مخصوص

آراد کاوش پی

ARAD

حفاظت از هادی های روکش دار هوایی (فاصله فازی بین

"برقگیر شاخکی مقره های کششی فشار متوسط مخصوص

نگین پروژه پاسارگاد

پاسارگاد

نگین پروژه پاسارگاد

پاسارگاد

حفاظت از هادی های روکشدار هوایی شامل (دو عدد

آراد کاوش پی

ARAD

آراد کاوش پی

ARAD

باندینگ مقره سیلیکونی هادی روکشدار هوایی

کانکتور ارتباط خط کابل روکش دارفشارمتوسط
یراق آالت هادی روکشدار

تولید کنندگان

تامین کنندگان

مشخصه تجاری

ابتکار شبکه توس رعد

نام (مدل) محصول مورد تایید

مالحظات اختصاصی

مخصوص شرایط آب و هوایی
سخت مورد تایید است.

استفاده از سیم فوالدی گالوانیزه
گرم الزامی است.
 -1صرفاً با مهره سربردار مورد
تایید است.

نگین پروژه پاسارگاد

 -2مخصوص شرایط آب و هوایی

دوطرف دندانه دار با مهره سربر

سخت مورد تایید است.
مخصوص شرایط آب و هوایی

آراد کاوش پی

سخت مورد تایید است.

کانکتور ارت موقت مخصوص هادی های روکش دار
کاور کانکتور دو پیچ مخصوص هادی های روکش دار
کانکتور ارتباط خط کابل روکش دار فشار متوسط
یک طرف دندانه دار

آراد کاوش پی

ARAD

-1ترجیحاً با مهره سربردار

کانکتور سرخط کابل روکش دار فشار متوسط

 -2مخصوص شرایط آب و هوایی

کانکتور خط گرم هادی روکش دار بدون دندانه فشار متوسط

سخت مورد تایید است.

با هادی  120-70میلی متر مربع
کلمپ آویز کابل روکش دار فشار متوسط

آراد کاوش پی

ARAD

بدون قابلیت انشعاب گیری

تاکو

TACO
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