
 
                                                                         

 

 

 

 

 شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ

 (سهامی خاص)

 1435893737 کد پستی:    85120100ـ خیابان شیرازجنوبی ـ نبش کوچه سرو   تلفن :  :  میدان ونک ـ خیابان مالصدرا 1ساختمان شماره 

 1الی  85122500(سوم) تلفن : 14/2خیابان -جنب پست برق شیخ بهایی -شهرك والفجر -بعد از پل همت -: شیخ بهائی جنوبی 2ساختمان شماره    

 85577300 دورنگار : 

 WWW.TBTB.IR:سایت شرکت     INFO@TBTB.IR :پست الکترونیکی

 

 

 بسمه تعالی

 ))حمایت ازکاالي ایرانی((

 

 

 معاونت هاي محترم هماهنگی و نظارت شمالغرب/شمالشرق/جنوب غرب/جنوب شرق

 منتشرشدهمعتبر بودن فهرست هاي  موضوع:

 
از این براي شفافیت بیشتر و سهولت کنترل ، استحضار می رساند ه ، ب18/01/97مورخ  711/2پیرو نامه شماره باسالم و احترام؛      

 و سازندگان/تامین کنندگان تشخیص صالحیت شده براي خرید تجهیزات(فهرست  فهرست منتشرشده از سوي این معاونت پس 

زمان ابالغ فهرست ویرایش جدید  تابراي تجهیزات با مشخصات فنی ثبت شده ، فهرست سازندگان تابلو لوازم اندازه گیري) 

بدیهی است براي تجهیزات با مشخصات خاص و سایر تجهیزاتی که تامین کننده براي آن در فهرست وارد  داراي اعتبار می باشد.

 نشده باید مجوز جداگانه اخذ نماید.

 

 

 

 13983/2شماره: 

 06/04/1397تاریخ: 

 نداردپیوست: 



 
                                                                         

 

 

 

 

 شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ

 )سهامی خاص(                    

  

 1435893737 : کد پستی   85120000: ـ خیابان شیرازجنوبی ـ نبش کوچه سرو   تلفن  میدان ونک ـ خیابان مالصدرا :  1ساختمان شماره 

 1الی  85122500: تلفن ) سوم(14/2خیابان -جنب پست برق شیخ بهایی -رك والفجرشه -بعد از پل همت -شیخ بهائی جنوبی:  2ساختمان شماره    

 85577300 : دورنگار 

 WWW.TBTB.IR:سایت شرکت     INFO@TBTB.IR :پست الکترونیکی

 

 بسمه تعالی

 جنوبغرب /جنوبشرق/شمالشرق/شمالغرب/ معاونت محترم هماهنگی ونظارت 

 )ویرایش بیست و چهارم(ي وتابلو ترمینال فهرست سازندگان تابلوهاي لوازم اندازه گیر: موضوع

 

 ؛ و احترام باسالم

با  اعتبار تا اندازه گیري وتابلو ترمینال  تابلوهاي لوازمفهرست سازندگان  سومبرگ مربوط به ویرایش بیست و 3به پیوست      

در خصوص فهرست مذکور درسطح   ذیلترتیبی اتخاذ گردد تا موارد ارسال می گردد،  خواهشمند است دستور فرمایید  29/12/96تاریخ 

 .مناطق تحت پوشش به طور دقیق رعایت گردد

در تابلو  ) چهارمویرایش بیست و(ل تعیین صالحیت شده فهرست کامل سازندگان تابلوهاي لوازم اندازه گیري وتابلوترمینا -1

 اعالنات واحد خدمات مشترکین ودرمعرض دید متقاضیان برق نصب گردد؛ 

 به هیچ عنوان سازنده خاصی در لیست مورد اشاره با عالمت خاصی متمایز نگردد ؛ -2

غی براي ساخت انواع تابلوها بصورت هماهنگ به منظور ایجاد نظم و یکنواختی عملکرد مناطق ، الزم است مشخصات فنی ابال  -3

 .ویکسان درتمام مناطق توسط سازندگان مربوطه رعایت گردد 

مراتب را  درصورت هرگونه پیشنهاد ونقطه نظر اصالحی درخصوص مشخصات فنی تابلوهاي لوازم اندازه گیري وتابلو ترمینال -4

ي و قبل از تغییر وابالغ آن توسط این معاونت از هرگونه دخل ازطریق دفتر تشخیص ونظارت بر پیمانکاران وسازندگان پیگیر

 وتصرف وتغییر در مفاد متن جداً اجتناب شود؛

درموارد خاص وبا توجه به محل نصب تابلو که امکان رعایت مشخصات ابعادي ابالغ شده وجود ندارد،  الزم است قبل از  -5

 ساخت تابلو هماهنگی الزم با این معاونت انجام پذیرد؛

به پیمانکاران نصب انشعابات تذکر داده شود، درصورت مشاهده هرگونه نواقص ومعایب درساخت تابلوهاي لوازم اندازه گیري  -6

  خوداري نمایند؛" آنرا به مدیر مربوطه گزارش نمایند و مستقیماً از اعالم آن به متقاضی ویا سازنده جدا

ویا دستگاه نظارت به دفتر تشخیص ونظارت  هطریق منطقه مربوط گزارش نواقص ومعایب تابلوهاي لوازم اندازه گیري از -7

  .برپیمانکاران وسازندگان اعالم تا ضمن پیگیري موضوع ، مدیریت مناسب بر عملکرد سازنده نیز صورت پذیرد 

ور رسانی فهرست هاي منتشر شده شـرکت توزیـع بـرق تهـران در اینترانـت شـرکت، دسـت        ضمناً باتوجه به بارگذاري و بروز

 .به آدرس ذیل  مراجعه نمایند تفاده از  آخرین ویرایش فهرست هافرمائید جهت  اطالع و اس

  :آدرس فهرست هاي ابالغی در اینترانت شرکت

 فهرست سازندگان  سازندگان و پیمانکاران لینک هاي عمومی    

 عبداالمیر یاقوتی 

 معاون مهندسی ونظارت       

 : رونوشت 
 ریت عامل جهت استحضار؛مقام محترم مدی -

 معاونت محترم بهره برداري ودیسپاچینگ جهت استحضار ودستوراقدام الزم؛ -

 معاونت محترم برنامه ریزي جهت استحضار ودستوراقدام الزم؛ -

 معاونت محترم مالی وپشتیبانی جهت استحضار ودستوراقدام الزم؛ -

 م الزم؛معاونت محترم فروش وخدمات مشترکین جهت استحضار ودستوراقدا -

 مدیرمحترم دفترحراست وامورمحرمانه جهت اطالع ودستوراقدام الزم؛ -

 مدیرمحترم دفتر روابط عمومی جهت اطالع ودستوراقدام الزم؛ -

 15044/2: شماره

 01/05/1396: تاریخ

 دارد :پیوست



 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                     
 صالحیت سازندگانتعیین کمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 

   )٣١/٠٣/٩٧براي خريد تجھیزات توزيع (اعتبار تا )  ٢٤(ويرايش تشخیص صالحیت شده  تابلوھای لوازم اندازه گیری (کنتوری)وترمینال فھرست سازندگان                                                        
 

 

  F/TD2000/03/04 1 3از 

 شماره نمابر شماره تلفن آدرس نام سازنده ردیف

 ٣٤٤٥٠٧٥٨-٠٢٦ ٣٤٤٥٠٧٣٣-٣٤٤٥٠٧٦١-٠٢٦ 7واحد-مجتمع پرواز -نرسیده به پل آزادگان -خیابان مطهري-کرج شارفن تابلو 1

 ٢٢٦٩٥٤٣٩ ٢٢٦٩٥٤٢٦ ساختمان شاب -میدان ندا -چیذر -قیطریه ایران تابلو 2

 ٨٨٠٦٠٧٨١ ٨٨٠٦٠٩٤٢ 9واحد  -طبقه سوم  168روبروبانک صادرات پالك -خ مال صدرا-ونک-تهران  تابلوبرق خزان 3

 ٨٨١٧٣٢٣٧ ٨٨١٧٣٥١٠ 13 واحد 7 طبقه 76 پالك نوبخت برج - یعربعل خ يانتها--خرمشهر خ-- یشمال يسهرورد خ- تهران آذر فنون تابلو 4

 ٤٤٠٠٢٥٣٤ ٤٤٠٠٢٥٣٥  11واحد  –طبقه دوم  – 1پ  –ساختمان سبز  -خ نیرو –نرسیده به جنت آباد  –خ آیت اهللا کاشانی  –فلکه دوم صادقیه  –تهران  رسانش انرژي نوین 5

 ٣٦٤٢٥٢١٢ ٣٦٤٢٥٢١٠ 33931کد پستی  -نبش یکم -2/4سپیدارخ -خ جامی شمالی  -بلوار خیام -شهرك صنعتی عباس آباد  -جاده خاوران  -تهران  تابش تابلو شرق 6

 ٠١١-٣٣٣٤٥٨٢٣ ٠١١-٣٣٣٤٥٨٢٣ جنب هنرستان کشاورزي -قائم شهر-اتوبان ساري -ساري  خزربرق ساحل 7

 ٧٧٦٣٥٧٢٢ ٧٧٥٠٢٩٧٥-٧٧٦٤٩٩٢١-٢٢ طبقه همکف شرقی  9کوچه حمیدصدیق پ -پایین ترازطالقانی -خ شریعتی -تهران  مظهرنور 8

 ٦٦٠٢٣٩٠٧ ٦٦٠٠٥٠٤٣ 1پ -نبش کوچه سعیدافشاریان -خ علی دهقان -میدان آزادي -تهران  ساآ طیف 9

 ٨٨٣٣١٣٧٣ ٨٠-٨٨٣٣١٣٧٧ 6واحد  67 پ يدریرحیم دقدسیشه خ- آراء جهان خ-آباد وسفی هرانت تابلو انیآشت 10

 ٧٧٣٤٩٧٦٧ ٧٧٣٤٠٦٤١-٧٧٣٤٩٢٧٢ 4پالك غربی )  13خ بذرافشان (-خ اتحاد-خ دماوند-تهرانپارس -تهران  پنج تاش 11

 ٨٨٦٤٤٢٨٩ ٨-٨٨٦٤٤٢٨٥ 6واحد -12برج نگارطبقه -خ ولیصر-میدان ونک-تهران یزنیروهپرشین تج 12

 ٦٦٧٠٥٩٠٤ ١١-٦٦٧٠٧٠١٠ 4 طبقه 21 شماره- خارك خ- انقالب خ- تهران بورد چیسوئ پارس یوصنعت يدیتول 13

 ٨٨٨٣٣٠٧٠ ٨٨٨٣٥٠٥٦ اول طبقه-196 شماره- یسپهبدقرن نبش-زند مخانیکر- هرانت ارس برق یالملل نیب عیصنا 14

 ٥٦٢٣٠٣٠٢ ١-٥٦٢٣٠٣٠٠ 2پالك  – 5گلشید –بلوار نخلستان  -شهرك صنعتی شمس آباد –اتوبان قم  35کیلومتر  ثمین نیرو آذر(ثنا) 15

 ٣٣٨١٨٥٠٧ ٧٦٢٦٢٦٣٦-٣٣٨١٨٥٠٧ 558متري اول مقابل بانک مسکن پالك  15متري نبش  20-افسریه-تهران بشري سازه 16

 ٣٦٢٣٢٣٩٦ ٣٦٢٣٤٧٤٧ 3811پالك  –پشت پمپ بنزین  -خیرآباد –ورامین  وارنا تابلو فجر(رجایی) 17

 ٥٥٥٣٢٧٠٩ ٥٥٥٣٢٧٠٧ 6 واحد اول طبقه D بلوك- انیرانیا کوشک مجتمع- چهاردانگه یصنعت شهرك يابتدا میهن تابلوفجر 18

 ٧-٨٨٠٦١٩٥٦ ١٤-٨٨٦١٧٣١٣ B٤واحد -طبقه چهارم-برج دانشور-دانشور شرقی-شیراز شمالی-مالصدرا-تهران  صنعتی فرانیر 19

 44138019 44132422 5طبقه268غربی پالك19نبش خیابان -خیابان مهستان-بلوار خلیل آبادي(باغ فیض)-نرسیده به همت-اتوبان ستاري شمال صادق نیروآرین 20

 ٥٦٢٣٥٣٩٨ ٥٦٢٣٥٣٩٥-٧ 50پالك  6گلشید-بلوارنخلستان -شهرك شمس آباد-قم بعدازفرودگاه امام خمینی -تهران اتوبان  پارسیان تابلوفجر 21

 ٢٢٨٩٦٨٥٤ ٢٢٨٩٦٨٤١-٢٢٨٩٦٨٤٤ واحد یک -پالك یک -کوچه صادقیان -بعد ازظفر-خیابان شریعتی– تهران آریاصنعت ارم 22

 ٢٢١٢٩٨٧٠ ٢٢١٢٩٨٧٠-٢٢١٢٩٨٦٠-٢٢٠٨٨٧٤٠ 60 واحد 2طبقه 104 نگارپالك ساختمان-سرو دانیوم مهتاب دانیم نیب-آباد سعادت- تهران توان صنعت رعد 23

 ٨٨٢٠٦٦٠٨ ٥-٨٨٧٩٣٥٦٣ 4و3 واحد 10 پالك - رنیخسروش کوچه -وندیپ خ - يگنجو ینظام خ-ریتوان خ-صریولع  خ- تهران نینو نکا 24

 ٨٨٧٣٣٠٩٥ ٤-٨٨٧٥٦٨٤٣ 6دوم واحد طبقه)  مهرگان ساختمان(6 پالك - نیبنز پمپ جنب - ياستادمطهر از باالتر - یشمال يسهرورد خ - تهران دیواناش 25

 مشخصات فنی ابالغی به سازندگان طراحی و تولید گردد  .می بایست مطابق  ***تذکر مهم :تابلوهاي لوازم اندازه گیري (کنتوري)و ترمینال

 .فاکتور رسمی فروش به متقاضیان می باشند*** شرکتهاي سازنده تابلو موظف به دادن 

 



 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                     
 صالحیت سازندگانتعیین کمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 

   )٣١/٠٣/٩٧براي خريد تجھیزات توزيع (اعتبار تا )  ٢٤(ويرايش تشخیص صالحیت شده  تابلوھای لوازم اندازه گیری (کنتوری)وترمینال فھرست سازندگان                                                        
 

 

  F/TD2000/03/04 2 3از 

 شماره نمابر شماره تلفن آدرس نام سازنده ردیف

 ٣٦٦٩٥٠٥٨ ٣٦٦٩٥٠٥٩-٦٠-٦١ 54پالك – 7بنش خیابان -شهرك صنعتی عشق آباد-جاده ورامین قلعه نو 12کیلومتر -شهرري آذر تابلوپارس 26

 ٣٣١١٩١١٥ ٣٣١١٥٩٣٣ 1پالك –خیرآباد  –جاده قدیم قم  -خیابان شهید رجایی یرجائ ایندتابلوپایفرآ 27

 88677129 22035499-22035501 دوم طبقه ،374 ساختمان مدرس، تقاطع یغرب جنوب نبش رداماد،یم تهران،بلوار *لنایزد 28

 ٦٥١٩٤٢٦٢ ٦٥١٩٤٢٦٢ 144 پالك- مالرد برق اداره جنب -اندیشه راه سه به نرسیده - کرج به مالرد جاده -شهریار -تهران ران حق بینرعدگست 29

 ٠٢٦٣٣٣٠٩٣٠٣ ٠٢٦٣٣٣٠٩٣٠٣ 3 پالك اکسیژن خیابان اباد، ملک راه سه به مانده متر 50 قزالحصار، جاده -کرج طبرستان تابلو آریا 30

 ٦٦٦١٦٧٢٢ ٦٦٦٩٢١٥٥ 28 شماره دانش، کوچه ،)کرج قدیم جاده(فتح بزرگراه ابتداي فتح، میدان تهران، صنعتی مهرآباد 31

 ٤٤٧٦٨٣٥٨ ٤٤٧٦٤٥١٢ 435واحد-3طبقه-مجتمع تجاري باران-11خیابان بنفشه-باالي میدان اتریش -شهرك راه آهن(شهرك گلستان) -تهران  ایرساگستر نورآسا 32

 ٨٨٦١٥٩١١ ٨٨٦١٥٩٠٨-١٠ 19واحد  2 بالتراز میدان شیخ بهایی،کوچه مسعود پالك -خیابان شیخ بهایی شمالی -تهران  پشتیبانی صنایع 33

 36684906 36680312-13 36پ -خ امام حسن مجتبی(ع)-جنب پادگان خ شهید اصغري-فیروزآباد-جاده ورامین نور نیرو برق آسا 34

 02636107804 02636107809 28 پالك غربی دوم کوچه سروستان خیابان گرمدره-کرج مخصوص جاده-تهران پایا برق جاوید 35

 33955097 33986234 19تهران الله زار جنوبی کوچه باربد پاساژ سراي الله زار پالك  صنایع برق فرزیان 36

 36423252 36423251 1898) پالك 44تهران جاده خاوران بعد از پلیس راه شریف آباد شهرك صنعتی عباس آباد بلوار ابن سینا خیابان چکاوك( تابلو صنعت یار 37

 65446231 33118092 10پالك-2ط-مجتمع تجاري کریستال-الله زار شمالی-تهران ایرانیان فراهان تابلو 38

 76264799 76266714و  76266698 453پالك  -خیابان صنعت غربی-منطقه صنعتی کمرد-جاده آبعلی-تهران پارس نیرو خازن 39

 ٨٨٨٨٠٦٨٣ ٢-٨٨٨٨٠٦٨١ 4 واحد  22 پالك-الوند خ - نیآرژانت دانیم- تهران نیمب صنعت توان 40

 ٣٣٩٧١٠٣٠ ٣٣٩٧١٠٣٠-٣٣٩٧٨٠٥٧ 4پالك-طبقه چهارم-نور پاساژ-یجنوب زار الله-تهران  داریروفیرعدن 41

 ٣٣٦٤٢٩٠٣ ٥٥٣٣٩٤١٦ 51 پالك- آورانرکوچه نو -2یاس-کارآفرینان فجر مجتمع داخل- سادات خ- بعداز مسکن مهر-حصارگل– يشهرر  آوران مهر قائمرنو 42

 ٥٥٤٦٤٨٨٦ ٥٥٤٦٤٤٤٦ 3پ -خ شهید دارابی -میدان بهمن -تهران  سفیران صنعت نیروقائم 43

 ٣٣٩٧١٤٠١ ٣٣٩٧١٤٠١-٢ 53کوچه اتحادیه پ -روبروي مسجدبزرگ-خ الله زار-تهران  تابلوالوندپارسیان 44

 ٧٧٣٥٤١٦٠ ٧٧٩٦٣١١٧-٧٧٩٦٣٣١٨ 330پالك  137و 135بین خیابان  -شرقی 212خیابان -تهرانپارس -تهران نیرومولدیکتا 45

 ٣٣٥٣٢٨٧٥ ٣٣٩٣٩٤٢٢ 4طبقه دوم پالك-پاساژ بوشهري -جنب بانک ملت– یزارجنوب اللهخ  – تهران نورتابان حشمتیه 46

 ٣٣٩٥٣١٦٦ ٣٣٩٤٢٩٩٢ 21 پ هتل گراند -باربد کوچه نبش-یزارجنوب الله- تهران  (سفیر)رستاك صنعت برق منیا 47

 02634208374 02634419306 .3واحد  13خیابان چهارم غربی پالك  2گوهردشت فاز -کرج آداك بهین نیرو 48

 88846909 88846123 4طبقه-9شماره-بن بست ممتاز-خیابان قائم مقام-میدان هفت تیر تابان تابلو شرق 49

 استفاده شده مجاز می باشد.استفاده از تابلو کنتوري شرکت لنا یزد صرفا در پروژه هایی که در آنها باسداکت لنا یزد *

 مشخصات فنی ابالغی به سازندگان طراحی و تولید گردد  .می بایست مطابق  تذکر مهم :تابلوهاي لوازم اندازه گیري (کنتوري)و ترمینال***

 *** شرکتهاي سازنده تابلو موظف به دادن فاکتور رسمی فروش به متقاضیان می باشند .

 



 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                     
 صالحیت سازندگانتعیین کمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 

   )٣١/٠٣/٩٧براي خريد تجھیزات توزيع (اعتبار تا )  ٢٤(ويرايش تشخیص صالحیت شده  تابلوھای لوازم اندازه گیری (کنتوری)وترمینال فھرست سازندگان                                                        
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 شماره نمابر شماره تلفن آدرس نام سازنده ردیف

 ٤٤٠١٣٨٠٤ ٤٤٠٤٠٩٣٧ 4واحد 44پ  10بعدازگلستان -پایین ترازبرج نگین رضا-اشرفی اصفهانی -تهران  آیالرکهربا 50

 66688562 66693611 30پ - )جرجانیشاهپروري(خ -ح آیت اله سعیدي-سه راه آذري–خ قزوین -تهران  صنعت کاران آفاق 51

 56793609 56793610 انتهاي خیابان چمران مجتمع کارگاهی-3فاز-شهر جدید پرند ایرانیاناکباتان تابلو  52

 55757297 55147351 193تقاطع زاهد پالك  روبروي مسجد علویون خیابان سجاد جنوبی -میدان بهاران – )سابق فالح میدان ابوذر(-17منطقه-تهران جزیره نورآریا 53

 76203847 77277306دفترشرق   -44956305دفترغرب 134شرقی پالك 13کوچه  -تکاوران شمالی -میدان الغدیر -تهرانپارس تابلوشرق شگامیپ 54

 66344837 66344826 9 پالك همکف ریز طبقه - انیرانیا پاساژ يمنوچهر راه چهار از بعد-زارنو الله - تهران بهار آسمان نیرو 55

 66948297 66930986 34خ رودکی شمالی پ -خ آزادي -تهران  (ونوس)وحدت نوآوران سهیل 56

 77075931 77125751 سوله اول –مجموعه کارخانجات آزمایش کوچه چهارم شرقی  -خ صنعت -خیابان سازمان آب-حکیمیه – تهران انایتابلوآر آرتا 57

 22338901 22338904 10 واحد 808 پ یعل امام اتوبان به دهینرس- رسالت بزرگراه شرق به غرب- تهران روین ایالوندپو 58

 77453895 77450835 33 پالك -ریالغد ابانیخ – یجنوب تکاوران – بلواردالوران – هنگام ابانیخ-رسالت دانیم- تهران ياری نیلکتروتابلونوا 59

 55195307 55195303 11پالك-گاراژ موسیوند-کوچه فروردین-خمینیخیابان امام -علی آباد قاجار-بزرگراه آزادگان غرب به شرق خاتم تابلو خلیج فارس 60

 33939025 33115939  43پالك-روبروي پاساژ ادیسون-جنوبیخ الله زار آریا جهان 61

 77965166 77785034 6پالك -ایستگاه مسجدخ طالقانی -وفادارشرقی -تهرانپارس میدان استخر-تهران  ایمن برق کسري 62

 33977573 33935125 16طبقه اول پ -پاساژگراندهتل-الله زارجنوبی -تهران  سامانسویسه صنعت  63

 66204344 66204344 30پالك-روبروي فروشگاه رفاه-بلوار معلم-چهارراه یافت آباد برق آرین هگمتانه تابلو 64

 22517457 22512610 3بن بست امید پالك –انتهاي محمودي شرقی  -خ محمودي شرقی-خ منصوري(شمالی)–رسالت  خیابان-تهران  رعدسازان مبین صنعت 65

 33943476 33943475 3پ -پاساژبهرامی -الله زارجنوبی -تهران  الکترو صنعت دیانا 66

 33903798 33152316-33903922 15طبقه پایین پالك -پاساژ پردیس -کوچه امین زاده -الله زارنو -تهران  آتیه البرزپرنیا 67

 33281499 33281498 8،واحد109اتوبان امام رضا(ع) (جاده خاوران)، شهرك صنعتی خاوران، سایت فلز تراش وماشین ساز ري، خیابان صدف شرقی،بلوك-تهران کیالکتر فراز کتای 68

 65586079 65583485 318پالك -چنارانمتري  20خیابان -انتهاي خیابان مدرسه-اسفندآباد-مالرد نوید تابلو 69

 77393039 22487404-77393039 3واحد-2پالك-)هفتم(یکرم کوچه نبش-احسان ابانیخ-تهرانپارس جم صنعت روین شگامیپ 70

 76263456 76263455 22پالك-اول يمتر ده-يموسو ابانیخ-دوستان ابانیخ-کمرد تابلو نور توان 71

 33984614 33984620 2,2 پالك اول طبقه پاساژممتاز علیپور کوچه جنوبی زار الله دیباج گستر گیتی 72

 56577665 56574256-56574265 46 پالك - یاس کوچه - 7 صنعت خیابان - کمیل خیابان-)باطري صبا کارخانه پشت( آباد کاظم پاسارگاد صنعتی شهرك - کریم رباط - تهران الکتروسان پرتو نیوساد 73

 46879427- 9-88240727 46879427- 9-88240727 4پالك-کوي الله-خیابان اطاعتی جنوبی-مرزداران الکتریکسهند  74

 66344465 66344134 16 واحد البرز 1 شماره مهنا،ساختمان تقوي،چهارراه فردوسی،خیابان خیابان پرتو کار تهران 75

 44006276 5-44006273 14غربی،واحد چهارم لیدا،طبقه تجاري یکم،مجتمع خیابان شهران، دوم فلکه غرب، تهران،آبشناسان پارس نیرو تابلو 76

 33941309 33921944 17 پالك سوم طبقه صنعت نیرو پاساژ بوشهري کوچه جنوبی زار الله سگال الکتریک 77



 توزيع نیروي برق تھران بزرگكت شر                     
 صالحیت سازندگانتعیین کمیته فنی  –معاونت مھندسی ونظارت 

   )٣١/٠٣/٩٧براي خريد تجھیزات توزيع (اعتبار تا )  ٢٤(ويرايش تشخیص صالحیت شده  تابلوھای لوازم اندازه گیری (کنتوری)وترمینال فھرست سازندگان                                                        
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 ابالغی به سازندگان طراحی و تولید گردد  .مشخصات فنی می بایست مطابق  تذکر مهم :تابلوهاي لوازم اندازه گیري (کنتوري)و ترمینال***

 .*** شرکتهاي سازنده تابلو موظف به دادن فاکتور رسمی فروش به متقاضیان می باشند 
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