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تعداد تاريخ مشاور پيمانکار کارفرما نام پروژه

ست1 91/12 نیروگاه شهید کاوه نیروگاه شهید کاوه

ست1 91/10 نیرو توان مپنا نیروگاه یزد

ست2 91/11
پارت نیروی 

شیروان
مپنا نیروگاه مپکو

ست2 91/12 1توسعه-مپنا مپنا نیروگاه ایران شهر

ست2 91/10 ایساتیس نیروگاه سیاه بیشه

ست1 91/08 مپنا مپنا
نیروگاه شهید 

منتظری

ست2 91 مپنا 2توسعه-مپنا آب و برق قشم

ست2 91 مكو فراب فراب-نیروگاه یزد

ست2 90 مكو
-نیروگاه جندر

سوریه

ست2 90 مكو نیروگاه اسالم آباد

ست2 90 سامان انرژي نیروگاه گناوه

89مهر  واحد2 مپنا سامان انرژی نیروگاه پره سر

 واحد2

 واحد2

89اسفند  واحد8 مپنا 2توسعه -مپنا نیروگاه كرمان

 واحد2

واحد2

 واحد1

 ست4

 ست4

 ست18

 ست18

 CHARGER  110VDC/30A

 CHARGER  220VDC/300A

INVERTER 6KVA/1Ph  

CHARGER 220VDC/120A

INVERTER 4.5KVA/1Ph  

CHARGER 110VDC/70A

UPS DUAL 30 KVA

         CHARGER  24V/300A                   

          CHARGER  220V/300A           

     UPS DUAL 10KVA

        CHARGER  24V/300A                

      CHARGER  220V/300A        

UPS DUAL 10KVA

           CHARGER  220V/300A          

     UPS DUAL 30KVA

88بهمن 

88اسفند  (IPDC)-مپنانیروگاه هرمزگان

مكو

مكو

89خردادمشانیرمپنا

CHARGER 220V/200A 3Ph

UPS DUAL 5 KVA

                                    فهرست مشتریان شارژرها و اینورترو یوپی اس هاي صنعتي شركت بك افزار

مشانیر

نيروگاه ها

مشخصات محصول

 ست8

89CHARGER 220V/400A 3Phخردادمشانیرمپنا2توسعه -مپنانیروگاه كازرون

CHARGER 220V/500A 3Ph

 ست6

نیروگاه كرمان

نبروگاه 

الصدربغداد

وزارت نیروي 

عراق
89خردادعامران افق صانیر

(IPDC)-مپنانیروگاه بهبهان

2توسعه -مپنا

CHARGER 110V/100A 3Ph

CHARGER 220V/315A 3Ph

UPS DUAL 5 KVA

نیروگاه سیکل 

2ترکیبی اصفهان 
صفا نیکو

مشاور 

نیرو
89آبان مپنا

CHARGER 24V/700A 3Ph

CHARGER 24V/50A 3Ph

CHARGER 220V/350A 3Ph

CHARGER 220V/200A 3Ph

INVERTER 15KVA/3Ph

CHARGER  DUAL 24V/30A 1Ph

UPS DUAL 26KVA

   CHARGER  220V/300A      

UPS 5KVA DUAL

        CHARGER  220V/200A            

    UPS 15KVA DUAL 
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تعداد تاريخ مشاور پيمانکار کارفرما مشخصات محصولنام پروژه

 ست4

 ست4

 ست2

 ست4

 ست2

 ست4

 ست2

 ست4

 ست2

 ست1

 ست2

 ست2

 ست2

 ست4

 ست4

 ست12

 ست12

 ست8

 ست8

88تیر  ست1 3مپنا  3مپنا  توسعه مبین

 ست2

 ست4

 ست2

 ست4

 ست2

 ست4

 ست6

 ست12

 ست2

 ست4

 ست4

 ست4

 ست8

 ست8

 ست8

 ست8

مکو

قدس نیرو

(IPDC)-مپنا

مشانیر مپنا

نیروگاه دماوند

CHARGER 220V/200A 3Ph

UPS DUAL 5KVA

CHARGER 220V/200A 3Ph

قدس نیرو

قدس نیرو

قدس نیرو

قدس نیرو

88خرداد 

88خرداد 

88خرداد 

CHARGER 220V/200A 3Ph

UPS DUAL 5KVA

CHARGER 220V/200A 3Ph

UPS DUAL 5KVA

UPS DUAL  26 KAV

UPS DUAL 5 KVA

CHARGER 24V/700A 3Ph
88تیر 

CHARGER 24V/230A 3Ph اردیبهشت  

88DCPDB24V

88مرداد

CHARGER 220V/500A 3Ph

CHARGER 220V/400A 3Ph

UPS DUAL 5KVA

88مرداد 

قدس نیرو

88شهریور 

CHARGER 220V/400A 3Ph

CHARGER 220V/500A 3Ph

CHARGER 24V/800A 3Ph

CHARGER 220V/200A 3Ph

UPS DUAL 10 KVA

CHARGER 110V/60A 3Ph

CHARGER 24V/400A 3Ph

CHARGER 220V/200A 3Ph

UPS DUAL 18KVA

CHARGER 220V/200A 3Ph

مکو

مکو

قدس نیرو مکو

CHARGER 220V/10A 3Ph

UPS DUAL 5 KVA

نیروگاه ارومیه

نیروگاه كرمانشاه

نیروگاه هرمزگان

(IPDC)-مپنا

(IPDC)-مپنا

پیما برق

مکو

مکو

(IPDC)-مپنا

نیروگاه سیكل 

-تركیبي دماوند

فازیك

نیروگاه ایرانشهر

قدس نیرو (IPDC)-مپنا

مکو

مکو

خانگیران

(IPDC)-مپنا

نیروگاه گازي 

شهید هاشمي نژاد 

سرخس

4زنجان 

اردستان

CHARGER 220V/200A 3Ph

(IPDC)-مپنا

(IPDC)-مپنا

(IPDC)-مپنا

مپنا

88دي قدس نیرو

(IPDC)-مپنا

قدس نیرو

مشانیر

نیرو توان مپنا

یزد بخار

پتروشیمي دماوند

مكو

CHARGER 24V/700A 3Ph

UPS DUAL  26 KVA

UPS DUAL 18KVA

88بهمن  (IPDC)-مپنانیروگاه قشم
UPS DUAL  5 KVA

نیروگاه سیكل 

-تركیبي دماوند

فازدو

88بهمن 

88شهریور

CHARGER 24V/800A 3Ph

CHARGER 220V/200A 3Ph

88خرداد 

INVERTER 5 KVA

CHARGER 125V/60A 3Ph
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تعداد تاريخ مشاور پيمانکار کارفرما مشخصات محصولنام پروژه

 ست12

 ست12

 ست4

 ست4

 ست16

 ست16

 ست2

 ست1

 ست2

 ست2

 ست2

 واحد1

 واحد1

 ست14

 ست6

 ست1

 ست12

 ست12

 ست2

 واحد2

 واحد2

 واحد2

 ست6

 ست3

 ست12

 ست2

 ست1

 ست2

 ست1

 ست2

 ست12

 ست4

 ست2

 ست4

 ست2

 ست2

 ست1

 ست3

 ست3

 ست6

 ست1

 ست2

 ست12

 ست7

 ست14

 ست7

 ست7

نیروگاه سیكل 

تركیبي ارومیه

توسعه وساخت 

نیروگاه هاي مپنا

پارسیان

(IPDC)-مپنا

UPS DUAL 5KVA

85مرداد 

CHARGER 220V/210A 3Ph

PDB(STB+Bypass trans) 10KVA

CHARGER 220V/250A 3Ph

PDB 220V

Converter 220vdc/24vdc-200A

PDB 220VAC

CHARGER 24V/250A

نیروگاه گازي پرند

CHARGER 220V/250A 3Ph

CHARGER 220V/210A 3Ph

PDB 220V

UPS DUAL 10KVA

نیروگاه گازي توس

CHARGER 220V/120A 3Ph

UPS DUAL 5KVA

CHARGER 220V/240A 3Ph

PDB 220VAC

UPS DUAL 25KVA

Converter 220vdc/24vdc/65A

گروه صنعتي 

ندا

توسعه وساخت 

نیروگاه هاي مپنا
مشانیر

نیروگاه سیكل 

ترکیبی كازرون

نیروگاه دماوند

نیروگاه چابهار

نیروگاه جهرم

نیروگاه خرمشهر

(IPDC)-مپنا

(IPDC)-مپنا

86

توسعه وساخت 

نیروگاه هاي مپنا
تابیران

مشاور 

نیرو

مکو
UPS DUAL 5KVA

(IPDC)-مپنا

توسعه وساخت 

نیروگاه هاي مپنا
قدس نیرو

86دی 

قدس نیرو مکو

CHARGER 1220V/310A 3Ph

DCPDB220V

UPS DUAL 15 KVA

CHARGER 24V/80A 3Ph

CHARGER 220V/200A 3Ph

86اسفند 

نیروگاه خرم آباد

87اسفند

(IPDC)-مپنا

مکو(IPDC)-مپنا

قدس نیرو

فرانیرو

قدس نیرو(IPDC)-مپنا نیروگاه کاشان

قدس نیرو

تولید 

ملزومات برق

– نیروگاه قائن 

چابهار

توسعه برق ایران 

مپنا

مشانیربلندپایه

مکو

آرون آب

قدس نیرو

قدس نیرو

85تیر 

87بهمن 

پارس كیهان

86بهمن قدس نیرو

INVERTER 5KVA

CHARGER 220V/200A 3Ph

CHARGER 220V/250A 3Ph

CHARGER 220V/260A 3Ph

PDB 220VAC

PDB 220V

PDB 220V DC

CHARGER 220V/200A 3Ph

UPS DUAL 5KVA

CHARGER 220V/200A 3Ph

230VDCPDB

UPS DUAL 5KVA

87تیر

INV15KVA

موننكو

PDB 220V

UPS DUAL 15KVA

PDB 24V

نیروگاه خرمشهر

UPS DUAL 15KVA

PDB 220VAC

UPS DUAL 15KVA

PDB(STB+Bypass trans)

UPS DUAL 5KVA

PDB(STB+Bypass trans) 20KVA

PDB 220VAC

85خرداد 

87اسفند
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تعداد تاريخ مشاور پيمانکار کارفرما مشخصات محصولنام پروژه

 ست4

 ست4

 ست4

(IPDC)-مپنا ست2
نیروگاه كرمان 

(تصفیه خانه)

مشانیر واحد2 آسفالت طوس (IPDC)-مپنا نیروگاه شریعتی

(IPDC)-مپنا واحد1
نیروگاه گازی 

کرمان

 واحد6

 واحد3

83تیر ست2 ارمندآب
تبدیل انرژی 

پایا
نیروگاه منج

 ست2

 ست2

 واحد2

 واحد1
نیروگاه بخار 

ایرانشهر

آي سي اس ست1 فراب نیروگاه کوهرنگ

83بهمن  ست2 قدس نیرو پارسیان
احداث و توسعه 

نیروگاه هاي مپنا
نیروگاه سنندج

قدس نیرو ست2 پارسیان نیروگاه شیروان

مکو ست4 نیروگاه آبادان

ست4 مکو نیروگاه آبادان

ست4 مکو نیروگاه آبادان

87اسفند  ست16 ایمر فرانیرو قطارشهري شیراز
 1پست هاي فاز

قطارشهري شیراز

86مرداد ست10 ایمر برسان قطارشهري شیراز
پست هاي كشش 

قطارشهري شیراز

85آذر  ست1 پاوان مترو تهران

واحد1 88آذر
صنایع دریاي 

شهید درویشي

صنایع دریاي 

شهید درویشي

88تیر واحد2 فولمن 2B

 واحد1

 واحد1

 واحد1

 واحد1

 واحد1

 واحد2

 واحد1

LOAD 550A

85دي

86

CHARGER 570V/350A 3Ph

CHARGER 550V/675A 3Ph

نیروگاه مبین

نیروگاه سیکل 

ترکیبی فارس و 

خوی

قدس نیرو
توسعه وساخت 

نیروگاه هاي مپنا

مدیریت تولید برق 

نیروگاه بعثت

CHARGER 24V/50A 3Ph

UPS DUAL 15KVA

CHARGER 220V/100A 3Ph

CHARGER 110V/40A 3ph

CHARGER 550V/850A 3Ph
2B

82 پارس تابلو پتروشیمي مبین

فولمن

نداجا نیروي دریایي

قطارشهري

CHARGER 110V/60A Double 

CHARGER 220V/110A 3Ph

CHARGER 26V/120A 3Ph

-----------

-

پروژه هاي خاص

CHARGER 110V/30A 1Ph

CHARGER 24V/100A 3Ph

نیروگاه برق بعثت

converter (550-

600VDC/550VDC)100A

CHARGER 24V/300A 3Ph

CHARGER 220V/100A 3Ph

CHARGER 400V/300A 3Ph

CHARGER 24V/110A

CHARGER 24V/200A 3Ph

CHARGER 24V/120A

انرژي 

صنعت

-----------

CHARGER 110V/200A

CHARGER 220V/60A 3Ph

CHARGER 48V/10A 1Ph

CHARGER 24V/400A

CHARGER 220V/25A

CHARGER 125V/50A 3Ph

CHARGER 24V/250A Double 

CHARGER 24V/30A

CHARGER 110V/30A 1Ph

CHARGER 48V/100A 3Ph

CHARGER 125V/70A
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تعداد تاريخ مشاور پيمانکار کارفرما مشخصات محصولنام پروژه

 واحد2
در حال 

ساخت

مناطق نفت خیز 

جنوب
پارس صنعت پرند

 واحد2
در حال 

ساخت
همت کاران

مناطق نفت خیز 

جنوب
بی بی جکیمه

91آذر واحد2 فولمن POGC آبگیر

91آذر واحد2 فولمن POGC پارس جنوبی19فاز

91مرداد  واحد2 پارس کیهان
ملی مهندسی و 

ساختمان نفت
بندر عباس

ست4
اردیبهشت 

91
POGC صفا نیكو

 واحد2

 واحد2

 واحد2

ست1

90اسفند  واحد2
مناطق نفت 

خیز جنوب

مناطق نفت خیز 

جنوب
بی بی جکیمه

90دی   واحد1
خطوط لوله و 

مخابرات نفت

 ست1

 ست1

ست1 90آبان
پاالیشگاه نفت 

آبادان

ست2 90دی 
پاالیشگاه نفت 

آبادان

واحد 3 90 نفت  مركزي خانگیران

90 واحد12 فراز صنعت نفت فالت قاره سیری

90 واحد1 همت کاران
مناطق نفت خیز 

جنوب
بی بی جکیمه

 واحد2

 واحد2

89آذر  واحد4
سیمین تابان 

لرستان

مناطق نفت خیز 

جنوب
خط لوله آغارداالن

89آذر  واحد2 دانیر ستیران
مناطق نفت خیز 

جنوب
قلعه نار

CHARGER 110V ,50A

CHARGER 110V ,45A

پاالیشگاه میعانات 

گازی ستاره خلیج 

فارس

ستیران ستیران
 نفت ستاره 

خلیج فارس
UPS 230VAC/12 KVA  DUAL 

PARALLEL

نفت و گاز

CHARGER 48V/50A 1Ph

CHARGER 110V/40A 3Ph 

Double
90آبان

CHARGER 110V/20A 3Ph

90

 انتقال و صدور 

مایعات گازی 

مارون خامی

UPS DUAL 5 KVA

CHARGER 110V/30A 3Ph

CHARGER 110V/40A 3Ph

UPS DUAL 15 KVA

UPS DUAL 10 KVA
پاالیش نفت آبادان

91مرداد 
CHARGER  110V/40A

CHARGER  24V/250A

CHARGER 24V/100A Double 

System

UPS DUAL 5KVA

UPS 3PH/10KVA

UPS 6 KVA

خویشاوند

CHARGER 48V/100A Double 

System

 مناطق نفت 

خیز جنوب
پارس

پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی

UPS DUAL 6.1 KVA 

(PARALLEL)

CHARGER  110V/100A

                  Inverter 5KVA                    

      CHARGER 110V ,48V

                  Inverter 5KVA                    

      CHARGER 110V ,48V

CHARGER  110-100  DUAL 

CHARGER   48VDC 25A DUAL
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تعداد تاريخ مشاور پيمانکار کارفرما مشخصات محصولنام پروژه

 واحد2

 واحد3

 واحد1

88بهمن  ست1
نفت و گاز 

غرب
نفت مناطق مركزي چشمه خوش

 ست1

 ست1

 ست1

 ست1

 واحد1

- شركت نفت

خطوط لوله و 

مخابرات

 واحد1
شركت كاالي نفت 

پاالیشگاه آبادان

POGC واحد1 شركت نفت پارس

 ست1

 ست1

 ست2

مدیریت تولید 

مناطق نفت خیز 

جنوب

مناطق نفت خیز 

جنوب

 ست1

مدیریت تولید 

مناطق نفت خیز 

جنوب

طرح تزریق 

گازبینك

85بهمن  ست1 ایكا ایریتك

مدیریت تولید 

مناطق نفت خیز 

جنوب

نمك زدایي بینك

 ست8

 ست10

 واحد10

 واحد1

 واحد1

 واحد1

 واحد3
شركت نفت فالت 

قاره

86خرداد ست2
موج بر 

خوزستان
ملي حفاري ایران موج بر خوزستان

85دي  ست2
نسترن 

الكتریك
POGC  پست جم

 ست1

 ست1

86اسفند  ست1 منا
تبدیل انرژي 

پایا

توسعه صنایع نفت 

و انرژي قشم
خشت و كنارتخته

84فروردین  ست2 قدس نیرو صفانیكو لوله سازي اهواز

 ست2

شركت طراحـي و 

ساختمـان نفـت 

ایـران

پـروژه نظامیـه 

اهـواز

POGC واحد3 EIED شركت

ست2 89
شرکت مناطق 

نفت خیز حنوب
دانیر قلعه نار

ست3 89
شرکت مناطق 

نفت خیز حنوب

سیمین تابان 

لرستان

CHARGER  110V/ 50A Double 

System

CHARGER  24V/750A Double 

System

89CHARGER 110V/100A 3Phمرداد 

مناطق نفت خیز 

جنوب

CHARGER 48V/ 30A Double 

System

CHARGER 110V/ 25A Double 

System hot standby

110V/20A  Double System

CHARGER  24V/30A Double 

System

24V/20A  Double System

CHARGER 110V/30A

CHARGER 110V/30A

CHARGER 127V/35A

CHARGER 110V/60A Double 

System

ایران تابلو 

اني ایتالیا

CHARGER 125V/60A

CHARGER 110V/150A 3Ph

CHARGER 110V/250A 3Ph/12 

pulse Double 

CHARGER 110V/200A 3Ph/12 

pulseDouble 

CHARGER 12V/15A
CHARGER 48V/20A Double 

System

CHARGER 48V/25A

CHARGER 24V/6A

CHARGER 110V/60A 3Ph/60HZ

CHARGER 110V/60A 3Ph/60HZ

CHARGER 110V/40A 

3Ph/60HZ Double System

گازكوپال

مدیریت تولید  

مناطق نفت خیز 

جنوب

مدیریت 

تولید

مناطق 

نفت خیز 

جنوب

مدیریت تولید

مناطق نفت 

خیز جنوب

مدیریت تولید

مناطق نفت خیز 

جنوب

CHARGER  48V/20A

CHARGER  12V/10A

CHARGER  110V/ 30A Double 

System

CHARGER  110V/150A Double 

System

CHARGER 110V/160A 3Ph

86بهمن 

خطوط لوله ا راك

شركت گاز دارخوین

مدیریت تولید 

مناطق نفت خیز 

جنوب

طرح بي بي حكیمه

كاالي نفت تهران

CHARGER  30V/20A

CHARGER  24V/250A Double 

System

نیروگاه گازی 

فجرجم
پتروتكسان

INVERTER 7 KVA

UPS DUAL 24VDC/110VAC

CHARGER  24V/350A Double 

System

شركت ملي گاز
مشاور 

نیرو
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تعداد تاريخ مشاور پيمانکار کارفرما مشخصات محصولنام پروژه

ست2

ست2

ست2

ست2

 واحد2

 واحد2

 ست1

 ست1

 ست1

 ست1

پتروشیمي رازي واحد3

پتروشیمي خارك واحد1

پتروشیمي بندرامام ست1

رانین ست29 مجتمع بندر امـام

 ست4

 ست2

 ست6

 واحد8

 واحد20

 واحد16

 واحد45

 واحد10

 واحد2

 واحد5

 واحد2

 واحد22

 واحد2

 واحد10
مخابرات 

آذربایجان شرقي

 واحد20

 ست1

 واحد1
خطوط لوله و 

مخابرات

UPS DUAL2.5KVA

CHARGER 110V/40A

CHARGER  24V/ 75A

CHARGER  48V\20A Double 

System

CHARGER  48V\10A

CHARGER 12V/10A

CHARGER 24V/20A

CHARGER 24V/30A

CHARGER 48V/50A

UPS DUAL4KVA

CHARGER  24V/ 20A

CHARGER 24V/100A Double 

System

CHARGER 24V/450A

CHARGER 110V/40A 3Ph

CHARGER 48V/10A 1Ph

CHARGER 110V/50A

CHARGER 110V/30A

پتروشيمي

88آذر

پتروشیمي كارون

CHARGER 24V/20A

CHARGER 24V/20A

CHARGER 24V/20A

CHARGER 12V/10A

CHARGER 48V/20A

CHARGER 110V/30A 3Ph

صفانیكو

مخابرات استان 

سمنان

صنايع مخابرات

CHARGER 24V10A

CHARGER 24V/20A

تعاوني تجهیزات 

مخابرات

مخابرات استان 

اردبیل

مخابرات استان 

هرمزگان

 پتروشیمی 

دماوند

84مهر

پتروشیمي 

انتقال آب )اروند

(نمك 

مشاركت 

بینا-آرون آب 

پتروشیمی کارون

پتروشیمي اروند

پلیمر كرمانشاهپلیمر كرمانشاه
CHARGER 110V/80A 3Ph

مهندسی 

نصب و 

تداركات 

آرمان

پلیمر 

كرمانشاه

آریا 

پیشرو قرن

UPS DUAL 26 KVA

CHARGER  24V/330A

CHARGER  110V/670A

90بهمن  سازه صفانیکو دماوند

UPS DUAL 40 KVA

CHARGER 48V/50A 3Ph

86اسفند 
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تعداد تاريخ مشاور پيمانکار کارفرما مشخصات محصولنام پروژه

 ست15
درحال 

ساخت

برق منطقه 

ای خوزستان

برق منطقه ای 

خوزستان

منیران ست2 سرونیرو
برق منطقه ای 

خراسان

منیران ست1 سرونیرو
برق منطقه ای 

خراسان

 ست8

 ست4

ست2

ست2

واحد2 91مهر متبا سد ستارخان

واحد2 91/03
برق منطقه ای 

زنجان

واحد2 91مرداد خرمشهر مهام شرق

واحد2 91مرداد برق خوزستان صانع شرق

واحد2

واحد2

واحد2

واحد2

برق خوزستان واحد4 داریان

 واحد1

واحد2

واحد2

واحد2

واحد2

واحد2

90 ست1 مشانیر مبنا نیرو
برق منطقه اي 

فارس
تنگ تیزاب

90 ست8 موننكو آي سي اس
برق منطقه اي 

خوزستان

فیبر نوري 

خوزستان

 ست2

 ست2

درحال 

ساخت

CHARGER 110V/120A 3Ph

CHARGER 110V/40A 3Ph

CHARGER 110V/80A 3Ph درحال 

ساخت
قدس نیرو

CHARGER 110V/150A 3Ph
خرداد91

صفا نیکو برق زنجان 4زنجان 

شرکت ترانس 

CHARGER 48V/100A 3Phپست

UPS DUAL 5KVA

CHARGER 110V/150A 3Ph
خرداد91 بینالود

برق قزوین ICSشرکت 

CHARGER 125V/30A 3Ph

Inverter 12kvA

CHARGER 48V/40A 3Ph

CHARGER 110V/60A 3Ph

UPS DUAL 5KVA

CHARGER 48V/30A 3Ph

CHARGER 110V ,48V

شرکت مدیریت 

تولید برق ری

IPDC

CHARGER  220V/250A 3Ph
90

89دی قدس نیروصفانیروشهید محمدي

CHARGER 48V/40A 3Ph

CHARGER 125V/160A 3Ph

UPS DUAL 5KVA

UPS DUAL 125KVA

UPS10KVA

CHARGER 110V/120A 3Ph
89دی 

UPS DUAL 10KVA

UPS DUAL 3KVA

CHARGER  48V/50A 3Ph

برق منطقه اي

IPDCنیروگاه شاهرود
گروه صنعتي 

ندا
قدس نیرو

برق یزدبرق منطقه اي یــزد
CHARGER 48V/80A 3Ph

CHARGER 48V/50A 1Ph
91/09
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تعداد تاريخ مشاور پيمانکار کارفرما مشخصات محصولنام پروژه

89اسفند ست2 مشانیر پارسیان پست
برق منطقه اي 

اصفهان
طالقاني- پاكدل 

 ست2

 ست2

واحد1 90 مشانیر پتروپارت IPDC
نیروگاه شهید 

رجائي

90 ست2 مشانیر
پیمان خطوط 

گستر

برق منطقه اي 

زنجان
خلیج فارس

 ست2

 ست2

 ست2

 ست2

 ست2

89خرداد  ست1 مشانیر

قرارگاه 

سازندگي خاتم 

االنبیاء

IPDC مخازن نكاء

89خرداد  ست2 مشانیر
نوین فن آور 

احیاء
IPDC

نیروگاه خورشیدي 

حرارتي یزد

واحد1 89خرداد 
انرژي سازان 

تكین

برق منطقه اي 

غرب
پروژه نفت شهر

 ست1

 ست1

89اردیبهشت  ست2 مهام شرق 4اهواز

 ست1
فروردین 

89
منیران سرونیرو توس

برق منطقه اي 

خراسان
پروژه مالصدرا

CHARGER  48V/10A 3Ph

CHARGER  110V/10A 3Ph

CHARGER  110V/60A 3Ph

CHARGER  110V/80A 3Ph

CHARGER  110V/60A 3Ph

CHARGER  110V/160A 3Ph

UPS DUAL 20KVA

89خرداد پارس صنعت پرند

2اصفهان 
پیمان خطوط 

گستر

برق منطقه اي يزدبافق

مپنا

CHARGER  125V/160A 3Ph

UPS DUAL 5KVA

CHARGER  24V/80A 3Ph

CHARGER  48V/25A 3Ph

89تیر قدس نیروصفا نیكو
CHARGER  48V/165A 3Ph

CHARGER  48V/70A 3Phمشانیر 89خرداد 

UPS DUAL 5KVA

CHARGER  220V/30A 3Ph

CHARGER  110V/80A 3Ph
صفانیكوبرق منطقه اي يزدآزادگان یزد

UPS DUAL 5KVA

89اسفند
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تعداد تاريخ مشاور پيمانکار کارفرما مشخصات محصولنام پروژه

88اسفند  ست2 مشانیر توسعه نيرو IPDC
نیروگاه خورشیدي 

حرارتي یزد

 ست2

 ست2

88بهمن  ست1 منیران مپنا نيرو برق منطقه اي یزد فهرج

88دي ست2 منیران مهام شرق
برق منطقه اي 

خراسان
مدرس

88آذر  ست2 قدس نیرو پيمان خطوط 

گستر

برق منطقه اي 

خوزستان
شمال خورستان

 ست4

 ست2

 ست2

88دي واحد2 قدس نیرو فولمن
برق منطقه ای 

باختر
ساوه

88آبان  ست4
برق منطقه 

ای باختر

برق منطقه 

ای باختر

برق منطقه ای 

باختر

برق منطقه ای 

باختر

88شهریور واحد2 قدس نیرو مهام شرق
برق منطقه اي 

خوزستان
4اهواز

واحد20 88شهریور
توس 

اشتات
آي سي اس

برق منطقه اي 

خراسان

دیسپاچینگ 

خراسان

 واحد4

 ست2

 ست2

 ست2

 ست2

88تیر ست2 مشانیر
پیمان خطوط 

گستر

برق منطقه اي 

زنجان

شهرآرا و قزوین 

مركزي

88تیر ست2
پیمان خطوط 

گستر
خرم آباد

CHARGER  124V/150A 3Ph

UPS DUAL 10KVA

CHARGER 48V/30A 1Ph

CHARGER 110V/50A 3Ph

CHARGER 48V/80A 3Ph

CHARGER  110V/60A 3Ph

CHARGER  110V/180A 3Ph

CHARGER  220V/250A 3Ph

CHARGER 48V/100A 3Ph

UPS DUAL 5 KVA

CHARGER 48V/60A 3Ph

UPS DUAL 8 KVA

گروه صنعتي 

ندا

88آذر

88بهمن 

منیران

I.P.D.C

صفانیرو

قدس نیرو

BRA BUB BUC

88خردادقدس نیرو

CHARGER 127V/60A 3Ph

UPS DUAL 3KVA

UPS DUAL 3KVA

CHARGER 110V/120A 3Ph

UPS DUAL 20KVA

CHARGER 48V/30A 1Ph

IPDC

پیمان خطوط 

گستر

CHARGER  110V/160A 3Ph

برق منطقه ای 

خراسان

-چناران-عنبر آباد

رضوان

نیروگاه زنجان

پست نیروگاهي 

كاشان

UPS DUAL 3KVA
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تعداد تاريخ مشاور پيمانکار کارفرما مشخصات محصولنام پروژه

 ست8

 ست4

 ست2

 ست6

 واحد1

 واحد1

88اردیبهشت  ست8
برق منطقه 

اي خراسان

برق منطقه 

اي خراسان

برق منطقه اي 

خراسان
برق خراسان

87اسفند  ست6 برق نكا
برق منطقه اي 

خوزستان
برق نكا

87خرداد ست2 قدس نیرو فرانیرو
برق منطقه اي 

خوزستان
پیروز آبادان

87اردیبهشت  ست5 مشانیر فولمن
برق منطقه اي 

خوزستان
 پست خوزستان3

87اردیبهشت  ست2
ترانس پست 

پارس
ایران ترانسفو دیوانیه عراق

 واحد2
فروردین 

87
قدس نیرو پارسیان

برق منطقه اي 

هرمزگان
بندرعباس- گنو

 واحد2

 واحد2

 واحد1

86اسفند ست1
بهسونیرو 

شرق

برق منطقه اي 

باختر
پست مدوالر اراك

86بهمن  ست2 مشانیر پارسیان I P D C کردکوی

86دي واحد1 مشانیر پارسیان
برق منطقه اي 

مازندران

پست سیار 

مازندران

86آبان  واحد1 C.I.S
ترانس پست 

پارس
PECپست یمن یمن

86مرداد  واحد23 موننكو اس.سي .آي
برق منطقه اي 

خوزستان

فیبر نوري 

خوزستان

 واحد26

 واحد26

 واحد2

 واحد2

 واحد2

85دي ست30
آوا ارقام 

سنجش
ABB

برق منطقه اي 

خراسان

دیسپاچینگ 

خراسان

CHARGER 48V/50A 3ph

CHARGER 125V/60A 3ph

CHARGER 48V/30A 3Ph

UPS DUAL 3KVA

CHARGER 48V/20A,1Ph

برق منطقه اي 

خوزستان

CHARGER 125V/120A 3Ph

قدس نیرو 85اسفند مطرح نیرو

CHARGER 110/60A 3Ph

CHARGER 48V/50A 3ph

INVERTER 5 KVA

CHARGER 110V/160A 3Ph

CHARGER 48V/50A 3ph

INVERTER 5 KVA

CHARGER  110V/30A 1Ph

CHARGER  110V/50A 3Ph

UPS DUAL 5KVA

تبدیل انرژي 

پایا

CHARGER 125V/60A 3Ph

CHARGER 48V/30A 1Ph

CHARGER 48V/50A 1Ph

مشاور نیما
UPS DUAL 3 KVA

88خرداد

قدس نیرو صفانیكو

86اسفند 

برق منطقه اي 

خوزستان

  پست 10

خوزستان

– وحدت )

(ولیعصر

برق خوزستان
برق منطقه 

اي خوزستان

برق 

منطقه اي 

خوزستان

برق منطقه اي 

مازندران

برق منطقه اي 

خوزستان

برق منطقه اي یــزد
برق منطقه اي 

یــزد

85اسفند  پست خوزستان10

88تیر

CHARGER 48V/50A 3Ph

CHARGER 125V/75A 3Ph

CHARGER 48V/10A 1Ph

رینه الریجان
CHARGER 110V/60A 3Ph

برق منطقه اي یــزد

CHARGER 125V/50A 3Ph

CHARGER 125V/100A 3Ph

CHARGER 110V/50A 3Ph
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تعداد تاريخ مشاور پيمانکار کارفرما مشخصات محصولنام پروژه

 ست2

 ست2

 ست2

85تیر  ست1 منیران ---------- ---------- شركت یم

85اردیبهشت  ست2 منیران صفا نیرو
برق منطقه اي 

خراسان

-پست لوارك

شریعتي

84اسفند  ست2 مشانیر شركت مبنا نیرو پست چاشم

84شهریور واحد20 موج نیرو اس.سي .آي
برق منطقه اي 

خوزستان

 PLCپروژه 

خوزستان

84شهریور  ست20 موج نیرو آي سي اس
برق منطقه اي 

خوزستان
PLCخوزستان

84شهریور  ست1
برق منطقه 

اي باختر

برق منطقه اي 

باختر

شارژرهاي پرتابل 

برق باختر

84شهریور ست3 پیمان غرب
برق منطقه اي 

غرب

84تیر ست2 موننكو مبنا نیرو
برق منطقه اي 

باختر
دشت عباس

83اسفند  ست1 منیران مبنا نیرو
برق منطقه اي 

خراسان
(پست انابد)شركت 

83بهمن  ست1 پیمان غرب
برق منطقه اي 

غرب

83آذر  ست2
شركت آسیا بهین 

برق

83مرداد  ست2 موننكو پارسیان مپنا
پست پتروشیمی 

مبین

83تیر  ست2
عامران 

افق
ساپتا مپنا

پست نیروگاه 

جنوب اصفهان

83تیر  ست6 قدس نیرو
شركت 

صفانیكو

برق منطقه اي 

كرمان
پنج پست كرمان

83تیر  ست2
شركت آسیا بهین 

برق

83تیر  ست2
عامران 

افق
ساپتا مپنا

پست نیروگاه 

جنوب اصفهان

 واحد10
برق منطقه اي 

تهران

82بهمن  ست2 پي نام
برق منطقه اي 

غرب

توسعه پست هاي 

قصرشیرین

 ست1

 ست1

 واحد1

تعمیـرونگهـداري 

تاسیسـات انتقـال 

نیـروي خراسان

 واحد7
برق منطقه اي 

مازندران

CHARGER  110V/40A

CHARGER 110V/35A 3Ph

CHARGER 48V/40A 1Ph  مهندسین 

مشاور 

باختر

CHARGER 48V/50A 3ph

CHARGER 110V/10A

CHARGER 110V/60A 3Ph

برق منطقه ای 

باختر

CHARGER 125V/40A 3Ph

CHARGER 24V/120A 3Ph

CHARGER  110V/125A 3Ph

CHARGER 125V/40A 3Ph

CHARGER 110V/80A 3Ph

CHARGER 110V/80A 3Ph

CHARGER 110V/50A 3Ph

CHARGER 48V/30A 1Ph

CHARGER 24V/20A 1Ph

CHARGER 110V/60A 3Ph

CHARGER 48V/50A 3Ph

CHARGER 110V/30A 

CHARGER 48V/50A 3ph

CHARGER 110V/100A 3Ph

CHARGER 110V/60A 3Ph

CHARGER 48V/60A 3Ph

UPS DUAL 5KVA

CHARGER 110V/20A 1Ph

85آذر  پارسیان

CHARGER 110V/130A 3Ph
پست نیروگاه 

گازي عسلویه
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تعداد تاريخ مشاور پيمانکار کارفرما مشخصات محصولنام پروژه

 واحد2
برق منطقه ای 

باختر

 ست1
سي .شركت آي

اس.

 واحد2

 واحد1

 واحد2

 واحد2

 ست3

 واحد8
برق منطقه اي 

اصفهان

برق باختر ست2

 واحد4
برق منطقه اي 

مازندران

 واحد2

 واحد4

 ست1

 ست4

 ست50

 ست4

 واحد2

 ست3
برق منطقه اي 

سمنان

 ست3

 ست3

 واحد3

 واحد1

شركت مبنا نیرو ست1

 واحد30

 واحد10

مبنا نیرو ست2 انزلي

 ست2
شركت ترانس 

پست پارس

 واحد10

CHARGER  48V/80A واحد10

CHARGER 48V/10A

CHARGER 48V/100A 3ph

CHARGER 125V/40A 3Ph

CHARGER 110V/80A 3ph

CHARGER 48V/20A 1Ph

CHARGER 1125V/100A 3Ph

CHARGER 48V/20A 1Ph

CHARGER  110V/80A

CHARGER 110V/60A 3Ph

CHARGER 48V/30A

CHARGER 24V/50A

CHARGER 48V/40A 1Ph

CHARGER 48V/20A 1Ph

CHARGER 24V/20A & 48V/20A

CHARGER 48V/20A 1Ph

CHARGER 110V/50A 3Ph

CHARGER 110V/60A 3Ph

CHARGER 110V/50A

CHARGER 110V/10A

CHARGER 110V/20A 1Ph

CHARGER 110V/20A 1Ph

CHARGER  24V/20A

CHARGER 110V/25A

CHARGER 125V/50A 3ph

CHARGER 125V/120A 3Ph

CHARGER 48V/20A

CHARGER 48V/100A

CHARGER 110V/120A 3Ph

پارس تابلو

شركت ساپتا

برق منطقه ای 

باختر

برق منطقه اي 

اصفهان

شركت ساپتا

شركت كرمان تابلو

شركت فولمن

برق منطقه اي یــزد

13 of 20



Page 14

تعداد تاريخ مشاور پيمانکار کارفرما مشخصات محصولنام پروژه

 واحد2

 واحد2

 واحد1

 ست1

 ست1

 واحد14

برق خراسان ست8

 ست7
برق منطقه ای 

تهران
رسا حدید

برق باختر ست1

آفرینه توس ست6

آفرینه توس ست6

نوژان نیرو ست2

ست2 تبدیل انرژی پایا

ست1 انرژی سازان تکین

ست1 انرژی سازان تکین

نوین احیا سنندج

CHARGER 110V/40A

CHARGER 110V/20A

CHARGER 110V/50A 3Ph

CHARGER 110V/60A 3Ph

CHARGER 48V/30A 3Ph

CHARGER 24V/70A 

شركت كرمان تابلو

CHARGER 110V/60A 3Ph

CHARGER 110V/10A

CHARGER 24V/50A 1Ph

CHARGER 24V/20A

CHARGER 125V/120A 3Ph

CHARGER 48V/120A 3Ph

CHARGER 125V/40A 3Ph

CHARGER 110V/10A

CHARGER 148V/30A 1Ph

CHARGER 110V/20A

پارس تابلو
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تعداد تاريخ مشاور پيمانکار کارفرما مشخصات محصولنام پروژه

90 واحد1 فالق صنعت
توسعه نیشكرو 

صنایع جانبي
 توسعه نیشكر شعبیه

90 واحد1 فالق صنعت
توسعه نیشكرو 

صنایع جانبي

توسعه نیشكر دعبل 

خزائي

فالق صنعت ست2
توسعه نیشكرو 

صنایع جانبي

پروژه نیشكر امام 

خمیني

فالق صنعت واحد1
توسعه نیشكرو 

صنایع جانبي

توسعه نیشكر 

امیركبیر

صالحكاران واحد1
توسعه نیشكرو 

صنایع جانبي
شركت صالحكاران

صالحكاران واحد2
توسعه نیشكرو 

صنایع جانبي
شركت صالحكاران

صالحكاران واحد2
توسعه نیشكرو 

صنایع جانبي
شركت صالحكاران

 واحد1
توسعه نیشكرو 

صنایع جانبي
توسعه نیشكر

 واحد1

 واحد1

 واحد1
توسعه نیشكرو 

صنایع جانبي
(نیشكر)قلعه سبز 

 ست1

 ست1

 ست4

 ست2

 ست1

 ست2

 ست2

 ست2

ست1 90 برق باختر ICS

 واحد2

 واحد2

 واحد2

 واحد2

85بهمن  واحد1
تولید 

ملزومات برق
فرودگاه اصفهان

CHARGER 110V/25A 3Ph

CHARGER 110V/65A 3Ph

CHARGER 110V/65A 3Ph

CHARGER 220V/30A 3ph

CHARGER 110V/25A

صنايع نيشكر

CHARGER 110V/160A

CHARGER 110V/65A&25A 3ph

شنگرف
CHARGER 110V/65A

CHARGER 110V/200A

CHARGER 110V/200A 3Ph

CHARGER 24V/80A

CHARGER 48V/15A

CHARGER 12V/20A

CHARGER 110V/200A 3Ph

CHARGER 24V/100A 3Ph
85اسفند 

فرودگاه امام 

خمینی
77

توسعه نیشكرو 

صنایع جانبي

كیلو ولت 33پست 

فارابي اهواز

CHARGER 110V/25A 3Ph

CHARGER 110V/65A 3Ph
كشت و 

صنعت 

سلمان 

فارسي

شركت آرچین
اردیبهشت 

83

83خرداد 

توسعه نیشكرو 

صنایع جانبي

شركت آوشین

CHARGER 110V/200A

CHARGER  110V/ 25A

شنگرف

CHARGER 110V/25A 3Ph

توسعه نیشكرو 

صنایع جانبي

CHARGER 110V/25A

CHARGER 110V/65A

CHARGER 110V/20A

CHARGER 110V/20A

آتك

كارخانه شكر 

فارابي

كنسرسیوم 

الكتروكوي

ر و رسم 

آرا

شركت آذر 

قند نقده

سازمان صنایع 

ملي ایران

CHARGER  48V/50A

فرودگاه

وزارت راه و 

ترابري
تالیران

15 of 20



Page 16

تعداد تاريخ مشاور پيمانکار کارفرما مشخصات محصولنام پروژه

 واحد1
فروردین 

92
ملزومات برق

تصفیه خانه 

جنوب تهران

91اسفند  واحد1 بهینه کاران اراک سد کمال صالح

91آذر واحد2 متبا سد ستارخان

90آذر واحد1 تروند تدبیر سد ماملو

 واحد1
اردیبهشت 

90

تولید و بهره 

برداری نیروگاه و 

سد دز

90خرداد  واحد1 ملزومات برق
تصفیه خانه 

جنوب تهران

88دي  واحد1 مهاب قدس فراب منابع آب ونیرو 4كارون 

 واحد8

 واحد4

 واحد4

85اسفند  واحد4

نوسازي 

كاران 

خوزستان

آرین انرژی 

پارت

برق منطقه اي 

خوزستان

آب و برق 

خوزستان

آي سي اس واحد27
آب و برق 

خوزستان

 واحد1

 واحد1

عمراب واحد3 منابع آب و نیرو پروژه میمه

 ست1

 ست1

86بهمن  واحد1 فراز صنعت
تصفیه خانه آب 

خرمشهر

CHARGER 24V/20A 3ph

   CHARGER 110V/40A 

3phCHARGER 48V/30A 3ph

CHARGER 48V/50A 3Ph

برق منطقه اي 

خوزستان

قرنیس صنعت پایدار
CHARGER  24V/20A

CHARGER  24V/30A

CHARGER 110V/15A 1Ph

85شهریور

CHARGER 110V/5A

CHARGER 110V/40A

CHARGER 12V/40A 3ph

INV5KVA

CHARGER 127V/60A

زالل ایران
CHARGER 110V/20A

منابع آب و نیرو

CHARGER 110V/20A

CHARGER 110V/75A 3Ph

آب و برق 

خوزستان
88

زالل ایران

صنعت پایدار

CHARGER 110V/30A 3ph

صنعت آب و برق

 CHARGER 48V/55A 1ph

CHARGER 24V/90A 3ph

CHARGER 110V/30A 3ph
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تعداد تاريخ مشاور پيمانکار کارفرما مشخصات محصولنام پروژه

واحد5 88آذر سایپا سایپا سایپا

  واحد1
 لیفتراكت سازي 

سهند

 واحد6
لبفتراكت سازي 

سهند

ماشین سازي اراك واحد2

 واحد1
صنعتی نیرو 

محركه

 واحد1
صنعتي 

نیرومحركه

 واحد1
 صنعتی نیرو 

محركه

 ست1
صنعتی نیرو 

محركه

تام ایران خودرو ست1

واحد2
در حال 

ساخت

سدید جهان 

صنعت
صنایع مس ایران ذوب کوره فلش

واحد1
در حال 

ساخت
ساتها ملی فوالد ساتها

واحد1 91مرداد 
فوالد صنعت 

بناب
ملی فوالد فوالد بناب

 واحد2
اردیبهشت 

91

فرا تحقیق 

سپاهان

مجتمع فوالد 

مباركه
06اتاق برق واحد 

91تیر  واحد1 ملی فوالد ملی صنعتی فوالد

90خرداد  واحد1 ملی فوالد مجتمع فوالدکویر

 واحد2
فروردین 

89
ملی فوالد فوالد پایا فوالد هرمزگان

 واحد1
اردیبهشت 

90
توکا فوالد

مجتمع فوالد 

مباركه
گندله سبا

 واحد2
اردیبهشت 

90
توکا فوالد

مجتمع فوالد 

مباركه
2کاردامپر شماره 

 واحد2
فروردین 

90

صنایع فوالد 

گسترش
ملی فوالد فوالد اسفراین

واحد1 90آذر 
گسترش فوالد 

تبریز
ملی فوالد فوالد بناب

واحد1 90تیر 
گسترش فوالد 

تبریز
ملی فوالد ذوب  شاهین

89مرداد واحد2
بینا طرح 

نوآور
ایریتك فوالد ارفع

 ست1

 ست1

88اسفند واحد2 فوالد پایا شركت ملي فوالد فوالد هرمزگان

87بهمن  ست4

86بهمن  ست2

CHARGER 110V/15A 1Ph

UPS 230VAC-20KVA

مجتمع شاهين بناب

CHARGER 60V/20A

CHARGER 110V/40A 3Ph

UPS 15 KVA

CHARGER  80V/70A

CHARGER 24V/100A

CHARGER 48V/100A 3ph

CHARGER 110V/60A 3Ph

CHARGER 48V/50A

صنايع ماشين سازي

CHARGER 110V/100A 3Ph

CHARGER  60V/15A

ایران کارت

CHARGER 110V/80A 3Ph

CHARGER 48V/20A 3Ph
89اردیبهشت 

CHARGER 60V/20A

CHARGER 110V/60A 3Ph

پارس 

زاگرس
ایران کارت

مجتمع فوالد 

مباركه

مبنا نیرو

CHARGER 110V/50A 3Ph

منافوالد بناب

CHARGER 110V/15A 1Ph

CHARGER 110V/15A 1Ph

CHARGER 110V/50A 3Ph

CHARGER 110V/50A 3Ph

CHARGER 110V/60A 3Ph

CHARGER 110V/100A 3Ph

CHARGER 110V/100A 3Ph

CHARGER 110V/50A 3Ph

صنایع مس وفوالد

CHARGER 110V/30A 3Ph

CHARGER 110V/50A 3Ph
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تعداد تاريخ مشاور پيمانکار کارفرما مشخصات محصولنام پروژه

85آبان ست2

86مهر واحد1

فوالد خوزستان واحد1

 ست4
شركت صنایع 

فوالد مباركه

84تیر  واحد1 نص صنعت
صنایع فوالد 

مباركه
فراتحقیق

 ست1

 واحد1

 ست1
فروردین 

86
شمش انزلي شمش انزلي

 ست2

 ست1

صفـانیكـو ست2 لوله سازي ماهشهر

82شهریور ست3 علوم بنیان هیربدان گروه صنعتي سدید
کارخانه لوله 

سازی ماهشهر

فوالد مبارکه ست1

88آذر واحد4
پارت 

مكانیك
سیمان نائین سیمان نائین سیمان نائین

 ست1

 ست1

 ست1

وزارت كشور واحد2

 واحد1
وزارت راه 

ترابري

وزارت دارائي واحد2

وزارت تعاون واحد2

 ست3

 واحد1

 واحد1

نیروي دریائي  

جمهوري اسالمي 

ایران

 واحد2
فروردین 

86
برسان سیمان نائین سیمان نائین

حایر پالست ست1

85بهمن  ست1
مهندسي نیرو 

وانرژي تاریانا
---------- G3000

نساجي بروجرد واحد1

 واحد1
فرآورده هاي 

نسوز پارس

شركت شیشه و گاز واحد1

UPS 15 KVA

CHARGER  110V/100A Double 

CHARGER  48V/20A

CHARGER  48V/450A Double 

CHARGER 125V/60A 3Ph

CHARGER  110V/150A Double 

System

CHARGER 110V/100A 3Ph

CHARGER 110V/50A 3Ph

CHARGER 220V/10A

CHARGER 110V/50A

CHARGER 110V/15A

CHARGER 110V/20A

CHARGER 110V/30A 3Ph

CHARGER 110V/60A 3Ph

مجتمع آلومینیم 

المهدي

CHARGER 110V/65A 1Ph

CHARGER 220V/20A

CHARGER  24V/20A

CHARGER 24V/10A

CHARGER  110V/30A Double 

System

سازمان ها، صنايع و وزارتخانه ها

CHARGER 110V/65A 3Ph
مجتمع فوالد گیالن

مهندسي ژمپر
مجتمع آلومینیم 

المهدي

مهندسین 

مشاور 
83دي

گروه ملي صنعتي 

فوالد ایران

مجتمع فوالد گیالن

CHARGER 110V/40A 3ph

CHARGER 72V/50A 1Ph

CHARGER 70V/50A

CHARGER 24V/50A

صنایع دفاع

CHARGER  48V/10A

CHARGER 48V/50A

CHARGER 60V/150A

CHARGER 110V/60A

CHARGER 110V/10A

CHARGER  24V/30A

راه آهن جمهوري 

اسالمي ایران

18 of 20



Page 19

تعداد تاريخ مشاور پيمانکار کارفرما مشخصات محصولنام پروژه

 واحد1
صنایع ماشینهاي 

اداري

نوري تازه واحد2

 ست4
صنایع كاشي 

اصفهان

شركت پارس تل واحد10

 واحد3
داروسازي 

زكریاي رازي

 واحد2
داروسازي 

زكریاي رازي

شركت كارا تلفن واحد2

 واحد1
تعاوني رزمندگان 

آبادان

شركت سلمان واحد1

بیمارستان اهواز واحد1

 واحد2
تعاوني مسكن 

شركت ابرار

 واحد1
روزنامه صبح 

امروز

صنایع ارتباطي پایا ست1

شهرداري مركزي ست1

شركت تابلیه ست1

 واحد1
سازمان عمران 

كیش

 واحد1
شركت خدمات 

هوائي پیام

شركت جوین واحد6

شركت كفاسیستم واحد1

سرم سازي ثامن واحد1

سكناي جنوب واحد2

سكناي جنوب واحد1

پارس خزر واحد1

 واحد5
شركت ساختماني 

آبژ

 واحد5
شركت ساختماني 

آبژ

شهرداري تهران واحد1

شهرداري تهران واحد1

شهرداري تهران واحد1

شهرداري تهران واحد1

 واحد2

سازمان 

پژوهشهاي علمي 

و صنعتي ایران

پدیده نیرو واحد1

پدیده نیرو واحد1

83دي  واحد2 شرکت سانکا

CHARGER  12V/ 20A

CHARGER 48V/ 10A

CHARGER  60V/30A

CHARGER  48V/10A

CHARGER 48V/20A

CHARGER 48V/50A

CHARGER 24V/30A

CHARGER 48V/25A

CHARGER 48V/50A

CHARGER 48V/30A

CHARGER  80V/ 60A

CHARGER  24V/ 25A

CHARGER 80V/40A

CHARGER 110V/20A  Double 

CHARGER 24V/10A

CHARGER  24V/75A

CHARGER  48V/ 20A

CHARGER 48V/50A 3Ph

CHARGER  48V/10A

CHARGER 48V/10A

CHARGER 48V/10A

CHARGER 48V/25A

CHARGER 24V/300A

CHARGER 110V/20A

CHARGER 110V/20A

CHARGER 110V/10A

CHARGER 110V/50A

CHARGER 110V/20A

CHARGER 48V/50A

CHARGER 48V/50A

CHARGER 110V/10A 1Ph

CHARGER 48V\50A

CHARGER 110V/10A
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تعداد تاريخ مشاور پيمانکار کارفرما مشخصات محصولنام پروژه

شركت نیـرو تـابلـو ست1

 ست1
شركت ایران 

نیــرو

 ست2
شركت تهـران 

نیـرو

 ست1
شركت آریــا 

نیــرو نیــك

 واحد2
شرکت 

عصردانش افزار

 واحد2
شركت عصر 

دانش افزار

 ست2
شركت 

عصردانش افزار

 واحد1
شركت ستبر 

گرانول

83اسفند  واحد29 ایتسن
رانین صنعت 

گستر

اداره بنادر 

وكشتیراني استان 

خوزستان

دیسپاچینگ بندر 

امام

شركت كیمیا معدن واحد3

شركت ایریتك واحد3

 واحد3
شركت طرح و 

نصب صحت

شركت مهساپ واحد2

 ست2

شركت 

برق و 

صنعت 

كرمان

پدیده نیرو

 ست1
شركت برق و 

صنعت كرمان

 ست1

بانك مركزي 

جمهوري اسالمي 

ایران

 واحد2
گروه صنعتي 

مهرآباد

 ست1
شركت سیمان 

زنجان

 واحد2

شرکت توسعه و 

عمران حرم 

(ع)حضرت رضا

1390 واحد2 مشانیر اسپادان كهربا
پست برق خلیج 

فارس

1390 واحد1
مدیریت تولید  

برق اصفهان

1390 واحد1
معادن زغالسنگ 

كرمان
معدن پابدانا

CHARGER 110V/80A 3Ph

CHARGER 220V/200A 3Ph

CHARGER 220V/40A 3Ph

CHARGER 110V/50A 3Ph

CHARGER 48V\5A

CHARGER 24V/200A Double 

CHARGER 110V/75A

CHARGER 48V/40A

CHARGER 48V/20A

CHARGER 12V/50A 3Ph

CHARGER 110V/10A 1Ph

CHARGER 110V/60,3ph

CHARGER 110V/20A (IP 54)

CHARGER 48V/20A 1ph

CHARGER 110V/60A 3Ph

CHARGER 125V/60A 3Ph

CHARGER 110V/60A 3Ph

CHARGER 110V/10A 1Ph

CHARGER 110V/40A Double 

CHARGER 110V/50A Double 

System

CHARGER 110V/40A 3ph

CHARGER 110V/20A 3Ph
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